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CẢM BỀ lịch.Sử 

Ba xứ non sông một giải liễn, 

Máu đào xương trắng điềm tô nên. 

Cơ trời dù đoị trò tang hải, 

Mặt đất chưa tàn nghiệp to tiên. 

Có nước có dân đừng Tẻ rúng, 

Muốn còn muốn sổng phải dua chen. 

Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ, 

Chiềm-Lạp xưa hịa tìổn chẳng hèn. 

NHƯỢNG. TỐNG 
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TỰA 

Mâ-khạc-Tư mỏ- đầu' bản Tuyên Ngôn Cộng Sẫn bằng cằụ 
T'ịch sự ỉà Lịch sử giai cấp tranh đấu ». Khau hiệu này từ mấy 

phục năm nay đá lan tràn khắp Thế-giới, lôi cuốn bao nhiêu triệu nhần 

dân nghèo khò trền con đường đòi hòi hạnh-phúc, từ Âu qua Ắ. 

Khầu hiệu, này phát xuất ờ một quan-niệm một ý-thức cách 

mạng mói mẻ trong thế-hệ của chúng ta, nó xác đáng hay không 

xin các bạn háy xét. 

Theo chúng tôi, cứu-cánh của Lịch-sử nhân-loại chẳng phải luôn 

luôn 'là ngưòi tranh đấu vứi người đề tiêu-diệt lẫn nhau,‘ lấy cách 

ngôn La-tinh « Homo ỉupus homini » ngưố-i đối vứi người như lang ' 

sói Ịàm tiéu-chuần. Không I Lịch-sử là Lịch-sừ tranh đẩu thật, 
nhưng 'không phải chỉ là Lịch-sử của ngưòi tranh đấu với người, 

mà là Lịch-sừ của người nỗ-lực đồng-hóa cái thế-lực tự-nhiên đề mà tồn 

tại. Cũng vì cái mục-đích tồn tại sõng còn ẩy mà ỏ- trong các Xã-hội 

mới có sự phân-công khi trình-độ ký-thuật sàn-xuạt quằ thồ-lậu 

không đủ cung-cấp đầy đủ cho đoàn-thề. Cho nên phân-cống là cần 

thỉết dề thích-ứng vói giai-đoẹn tiến-hó.a. Và trong sự phẳn-công 

bao-hàm ỷ-nghía hựp-tác. Roi thỉ hoàn cảnh sinh-hoạt lâu dần khác 

nhaiu. Xẳ-hội càng ngày càng phần-hốa, tử phân-công chuỷên-nghiệp 

người ta đi đến ý-thức giai-cấp xã-hội, từ giai-cấp tôn-ti trật-tự 
ngưừi ta di đến cho bảo-thủ tư-hữu rnà quên iriất ý-nghía đoàn 

.thề đề phản lại nhau. Rồi thì tôi giết vua, con giết cha, cắc thân 

kỳ thân, các từ kỳ tử, mà từ « Thiên hạ vi công» chẳng bao lầu 

thành «Thiên hạ vi gja» vậy. 
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Vậy Lịch-sử không phải lúc nào cúng là Ljch-sự giai-cẩp tranh- 

đấu mà là Lịch-sử tranh-đẵu của nhần-loại từ' vô ý-thức Mến ý-thửc 

chống vái tất cả cẩc trở ngại trến con đường tiến-triền không ngừng 

đến tự-do và giải-thoát. 

Giài-thoát khỏi gông cùm, tự-do nơi ánh-sáng. Giải-thoát khỏi 

vật-chất vô-tri, vồ-giác, tự-do nơi ngucn-sống vô hạn quang-vinh. 

Suốt Lịch-sử Việt-nam lằ một chuơi dài tranh-dẵu đề đồng- 

hóa của một dấn-tộc nhô bé ở góc bờ biền Thái-bình, quấn dấn 

nhất trí, bất phân giai-cấp «So lao tằm, lao lực cúng mệt đoàn» 

rNGUYẾN-CÔNG-TRư;. 

Tranh dấu dề biển bái bùn lầy cỏ rậm, hùng điền ác-khí 

thành nhũng ruộng lúa vàng, thơm, trạnh đấu vổú Bắc địch* Nam 

địch đề bảo tồn Độe-Lập, khi thì liệt-nứ lĩnh-dậOj khi thỉ anh-hùng 

chl-huy, cùng chí-hướng « Thà làm quỉ nươc Nam cồn hon làm 

Vương đất Bắc * cùng một Ý-thức dần tệc «Nam-Quốc son hà Nam- 

đế cư». 

Tranh dấu vừa cơomg vừa nhu đề mờ mang bờ cói, tự Ai 

Nam-quan xuống mỏm Cà-Mầu, từ Bắc-Hải xuống Xiêm-la, riối bề 

Tiung-Hoa vơi bl An-Độ dọc thẹo « Hoành-Son nhất đái vạn đạỉ 
dung thần ». 

Thàng-hoặc có thời-Ịkỳ tùng lớp Iáụh-dạo nhãng quên sứ-mệnh 

Lịch-sờ, mà bầy ra cảnh Nam-Bắc phần tranh, Vua Lê Chứa Trịnh 

dưa quốc-gia đến cảnh dồ-thán, điêu-linh. NHung xét toàn thề dần 

chổng vấn chung thành vó’i dấn tộc tính, thong nhất từ Bắc chí Nam, 

tuy điều-kiện địa-lý không thuận tiện, thế lực thống trị muọn qua 

phần, dù tò dận-tộc tự làm lấy Lịch-sử của mình. Và trong Lịch-sử 
thể-gióú, dần-tệc Việt dá làm lấy Lịch-sử cùá mình trong những diều 

kiện trái nghịch, bất lợi chong chất, trước sau bền bĩ với ý-chí quật 

cường, với lý-tưỏmg tự-do dộc-lập. 

Dần tộc là có thực, quốc-gia là vật sống còn, và nểu thiếu 

bẳng chứng xác-thực hơn thì nhứng phong trào giài-phống của cấc 

dân tồc bị trị Ờ Á-châu cận đại cúng du mỉqh-chứng cho diều ấy vậy. 
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« Dẳn-tộc Việt-Nam với bộ Quốc-sừ tranb đấu cho ý-thức quốc- 

gia là tất cả một Iý-thuyết về đân-tộc-tính xấy dựng trên căn-bản 

« thực nhiệm của xựomg mẩu và hy-sinh ». 

Đành rằng Ljch~sử là một khoa học, đòi phải khách quan. Nhưng 

Lịch-sử cúng không phải là một bản thống-kê những thực-kiện rời 

rạc, trái lại chúng có liên-hệ với nhau bằng mật sựi giây truyền- 

thống ngấm-ngầm miên-tục tĩnh động qua thời-gian và không gian. 

Lịch-sử của một dần tộc chẳng phải Lịch-sử của cá-nhần, ý- 

thức xá-hệi đồng nhất bất phần, không phải tồng cộng cùa những 

phăn-tử mà bao-hàm phần-tử. Cho nên không thề viết lịch-sừ một 

dân-tệc mằ không chọn lẩy mọt lập-trường. Lập-trường chần chính 

ấy là lập-tnròng dần-bản pho-biển, lập-tnrừng của người hoạt-động 

thực-tể trong cái ý-thức tập-thề, cái hồn sóng núi RÓ tìm hiền hiện 

ở các trạng-thấi sinh-hoạt thiên si vạn biệt của nhằn dấn mà, rút 

cục vln đong tâm nhất trí, không từng gián-đoạn, theo thiền ý đẳy 

mứi là một bộ sử lỷ-tường mà thanh-niên lúc này dang mong đợi, 

ng6 hầu « Ồn cố tri tân ». 

Bạn tôi ông PHẠM-VĂN-SƠN tác-giằ*« VIỆT-NAM tranh- 

đấu sử >>, từ lâu ấp ủ hoài báo viết một cuốn sử dân-tộc Việt-Nam 

trong đó ông không quên vai trò chính làm linh động Lịch-sử là hàng 

triệu anh hùng liệt-nứ vô danh của các thừi đại. 

Nay ồng đá hoàn thầnh, có nhá ý muốn tôi đề tựa, tôi ngần 

ngại vì bắt tài không xứng VỚI công phu cùa tác - giả. Nhưng 

đá cùng một nguyện-vọng như trên tôi cúng dám xin hạ bút. 

NGUYỄN- ĐẤNG-THỤC 

(Hà-Nội, ngày 25-3 Giáp Ngọ) 





LỜI TÁC GIẢ 

Họ Hong-Bàng ra dời trước Thíêr.-Chứa kỷ nguyên ngót 30 

ihẽ-kỷ. 

Với họ Hong-Bàng xuất-hiện một dẩn lộc tại'Vung họ-lưu 

sồng Dương-Tử phiêu-bọt dần xuống miần Đông-Nam Trung- 

QuSc, vịnh Bắc-Việt và ngày nay dừng chẩn bên bcr biền 
T iêm-LỜ. 

Dần tộc đổ là dấn tộc Việt-Nam. 

Bắc, qua nhieu thế-hệ Việt-Nam chõng nhau với Đế-Quọc 

Hán - tộc, một khoi người trên 400 triệu, diện - tich 

3.637.000 cầy sõ vuông, một quõc-gia đông đảo, rộng rãi 

và trước đây văn minh vào bậc nhẫt trên thể-gi&ị. So sánh 

với Trung-Quõc hìtng-vf như vậy, Việt-Nam chỉ là một Quốc- 

gia nhược-ticu, dẩn sổ chưa nồi một phần hai mươi, đất đai 

gồm lại chì là cái giẵi nếư Trang-Quốc có thề ví là cái áo. 

Nam, từ đệ-tam thế-kù saaTáy-Lỉch Việt-Nam luôn luôn bị 
nạn quẫy phá của Chiêm-thành tuy chẳpg là một nước lớn nhưng 

cũng là một dẩn tộc đã tiền hóa và kiệt-hiệt dưới trời Đông- 

Nam-Á ngót một ngàn năm. 

Bí kẹp giứa hai gọng ÌẠm, cỗ khi cùng liên-kểt hành-động 

xìữt vào cồ họng, ông cha chúng ta luôn luôn tích-cực tranh 

đấu, tích-cực hy-sinh nên dầu trải qua bao nhiêu giai - đoạn 

thăng-tram, bí-tháỉ, con cháu Hồng-Lạc vẫn sinh tồn, vẫn phát 

triền, vấn. bành-trướng cương-thồ, vẫn giứ vứng được Tự-do 

từng làm cho Thế-giới phải ngạc-nhiên, kẻ thừ ngại mặt. 
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Cuối thế-kỳ thứ 19 ỉ& làng một nước cờ-quốc-sự, Việt- 

Nam mất chủ quy en trên 80 năm, nhào' theo nhiêu lẳn-quõc 

Ẩ-chầu, trước ngọn trào Thực-dân cùa người da trắng. Nhứng 

con cháu Trưng, Trỉệu, Thường-Kiệt, Hưng-Đạo, Quang- 

Trung Oan kiên gan, ben chí, oẫn tin tường ở quá-khứ, oẫn 

nhìn thằng oào tương lai, oà không ngừng tranh đấu. 

Luôn mười năm trở o'ê đáy, sau cuộc Đệ-Nhị chiến-tranh, 

không bỏ lớ các cơ-hội suy-tàn cảa các Đế-quổc, được thức-tỉnh 

trước sự tiển-bộ chung của nhấn-loại trên khắp hoàn-cau, dần-tộc 

chúng ta oung gươm dành quyần sổng, đạp đè cường quyen oà 

nay đã thầu hồi được chù quyen Độc-Lập thật sự. 

Giờ đẩy chúng ta tiên; Tiẩn là luật sấng oì, chứng ta quan- 

niệm chỉ cò sức mạnh mới giứ-gìn, mới xẩy-dựng được nen • 

Công-lỷ xã-hội trong Qưổc-gia ngoài Quõc-tể. 

Chứng tôi nghĩ rằng không lúc nằo bằng lúc này đầ 
soạn lại bộ Quõc-sử cho hợp oới hoàn cảnh mới của nừớc nhà. 

Hôm qua bằng xương máu ông cha chúng ta đá oiểt nhăng 
trang sử cú. 

Hâm nay cúng bẵng xương máu thế-hệ chúng ta oiể t những 
trang sử mới. 

Người ngoạỉ-quõc sành-sỏi các oẩn đề Đông-Dương thường 

nổi ; VỈẸT-NAM là một dấn tộc cỏ Lịch-sử... tức là 

họ nhận thấy ở dẩn-tộc chúng ta một Vquá-khứ oanh-liệt oà 

nhiầu khả-năng trong cuộc tranh sống hôm qua oà ngày nay. 

Họ đá đọc Lịch-sử của chứng ta, họ khâm-phục nhứhg đặc- 

tính của dấn-tộc chúng ta trên nhiầu ẩịa-ầiem nhưng sự thực 

chúng ta đá có một cuốn lịch-sử mà oiệc biên-soạn cùng sự 
cấư-tạo được dứng đắn hằn hoi đề cho người trí-thức ngoại- 

quõc oà trong nước xem chưa ? Chúng tôi rẫt lấy làm bãt- 
đấc-dí mà trả lơi rằng chưa. 

Nếu kề đến sử chứ nho, dí-nhiên chúng ta cũng cỗ mươi 

lăm quyền mà ta chỉ cổ thề xác-định giá-trị của nó oào nhứng 



thời quá-ửâng, nhứng cuổn sử này do tay người VIỆT viểt 

ki từ LÊ-VAN-HƯU, NGÔ. Sĩ-LIÊN, PHAN-HUY-CHÚ 

vẩn vần... ngoài ra còn một sổ của người Tầu soạn ra như 
Sừ-kũ, Quàng-Chầu-Ký, Giao-chẩu ngoại-vực-kố, Vũ-Cồng, 

Thủy-Kinh-Chú, Hậu-Hản-Thư vẩn vẩn... trong đ'ả người ta 

*ghé* nhãng biến-chuyần chính-trỊ của VIỆT-NAM vào trong 

cuốn Lịch-sử ví-đại cùa người Hán do những mối lièn-quan 

giữa hai dân tộc. 

Trong thời Tầy-thuộc vừa qua cũng cỏ mươi cuốn Việt- 

sử viết bằng tiếng Pháp ra đời mà hau hết do người Pháp 

Viết, ke Ve lượng tạm cho là nhiêu, nhưng về phẵm thì cũng 

chưa đáng cho ta hài ỉòr.g. 

Đỉếu tai hại cề những cuốn sử chứ nho là chỗ các sử-thần 

đã chỉ làm việc chép gia-phả của các hoàng-gia hơn là viẽi Lịch- 

sử cảa ầãt nư&c. Sử-thần tẫt-nhiên có bồn-phận « đẹp phô ra, 

xâu xa đậy lại » là lối « húy lễ » cùa ktntì Xuẩn-thu. Ngoài 

cái tính cách chả-quan nó làm mẫt tinh-than độc-lập của ngòi bút 

Viết sử lại còn những m& thần-thoại, nháng bài luần-lý không 

phải chế khiến người ta có cảm tưởng đã đọc phải nhăng cuSn 

văn hễn-tạp, nhạt-nhéo, vô VỊ. Điều cốt yểu của một cuỗn 

Sử là đời sõng của dân tộc ¥ầ các phơo-ng diện kinh" 

tề, văn-hóa, xấ-hộỉ đá do nhưng động-lực nào chi-phối 

nhứng định-luật nào và những nguyên-cớ nào về chinh- 

tri đá đem lại các cuộc thịnh-suy cho các triều-đại. Những 

điêu này tỉéc thay tới nay chưa được coỉ là' quan-trọng 

và trình bầy với những dấn - chứng cần thiẽt theo 

phưưng-pháp khoa-học. (Những iự thiếu sót chúng tôi kề ra 

đấy không riêng ở nơi các nhà chép sử của chúng ta. Trước đẩy 

các sử-gia Pháp cúng sơ-xuất như vậy, nghía là người ta đã chỉ 
lo đe-cao các việc cùa hoàng-gia, các việc tôn-lập, các trận mạc 

mà it fìm htều các vấn đe dẫn-sinh, dấn tộc nó chứa đựng nhăng 

ưu, nhược-điem_ hay những sự thật đắc của một nên chính-trị. 
AugustinThierry một sừ-gia Pháp vầ cận-iạl đá lên tiếng phàn nàn 

nhứng kẻ tiần-bổi cảa mình và ke từ thòỉ-ẩại của ông ngòi bút của 
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Sử-gia Pháp mới hắt đầu hướng oầ mặt Xã-hội oà Đạt-chúng..'.) 

Tình-trạng của tác cuốn Vtệt-sừ đo người Việt hiên soạn 

đáng buồn là thế, những trang sừ do người Tầu oiềt oS chúng ta 

'lại càng tệ,hại hơn, Các str-liệu đa lẫy căn-cứ ờ các thứ-tỊch, các 

sơ tấu của các quan lật, tướng-tá, thử-sừ, thát-thú Trung-qụSc 

ngoài biên otễri. Bâc-trieu cách Nam-phường muôn dậm tràng- 

jđương, từ ỉưu-õực sông Hoàng-Hà tới bờ sông Nhị, sông 'Mãi 

lòng người lại chia ré giữa kẻ thổng-irỊ người bị IrỊ thì sự thực 

phầi sai-xuyễn rất nhiều oà thường bi xuyên-tạc là đàng khác; nhất 

là từ thời Hồhg-Bàng tới Băc-thuộc lò thời-kò khuyếị-sừ ờ nự&c 

ta do chỗ không cố người Việt đẽ oiết sâr cho người Việt (Theo 

ông Lẻonard Auroụsseau LỊch-sừ của chúng ta chỉ ró ràng từ đệ’ 

tam■ thẽ-kù trước T.c, oà trước đó chỉ là nhăng dã-sử, nhúng 

chuỳận thần-bí), 

Với những cuSn Việt-sử của người Pháp biền-soạn vờ nghiên- 

cưu gần đầy nhờ ở S(f sưu-tầm của cấc nhà khảò-cồ, củng■ có một 

sổ tài-liệu xảc-đáng oà cỗ giă-trỊ nhưng một oài sử-gia Pháp oẫri 

không tránh được cái lối chả-qưan như nhiêu nhà chộp sử Truiig- 

quọc. đă phù-nhận không nhăng nhỉêu đieu tất đẹp cùa dần tộc 

VIỆT-NAM lại còn có nhiêu kù-thị hẹp hòi oầ chảng-tộc khiến 

sự thật nhiều phen đá bị mờ ảm mệt cách đảng tiếc. 

Tóm lại nhứnẹ cuốn sir như oậy là cẳ một cuộc đầu độc oăn- 

hóa oà tinh-thần của chúng ta, đáng lề ta đã phải có nhứng cuốn 

sự đứng đắn oề chính-trị, kinh-tẩ, xã-hội rành rọt, xúc-tích tài- 

Ịiệu đè làm căn-bẳn cho một nền giáo-dạc dẩn-tộc dựa oào khoa- 

học oà những qucn-niậm chấn-chỉnh. Nần giáo-dạc này có sứ-mạng 
ỉn sâu oào tẩm trí người dần nhất là các thanh-niên nhứng ý- 

ịưbng rô rệt oe nguồn găc dẩn tộc, các truyen-thõng oầ năng-lực 

quõc-gia, nhưng thành-tỉch lớn lao cùa tồ-tiên đề phấn khời tinh 

thần dẩn-chúng, đồng thời 10 phải bầy tỏ nhăng sự ỉẵi lầm của 

một sõ triầu-đại oà nhãn-oật lỊch-sừ đề giúp kinh-nghiệm cho đám 

người sau tức là oé cho họ một con đường hành-chỉ Oe tương-lat 

trước cái nhiệm-oạ phạng-sự quổc-gia, dẩn-tộc. 



ITỜI TẢC GIẰ 

V&i nhăng nhận-đình trên đây chúng tã nhỉn đền nền sử-học 

của nưậrc nhà không khỏi cá cảm-tưirng đứng trứ&c một cảnh‘ 

Hườn hoang nhà vắng, trư &c một cồng cuộc còn phải ton nhiêu 

tám huyết, trí-lạđe xẩy dựng. 

Do tình trạng này, Đài Phát-thanh ĐÀ-LẠT năm 1952 đã 

lên tiếng về việc thành lập một ban nghiên cứu sẫ-học. Năm 1950 

trếh báo VìỆT-THANH ngày 13-4 bạn Hoàng-trọng-Việt căng 

tẻ ý băn khoăn. Và chúng ta cũng chưa quên trên đẩy 10 năm 

nhịầa nhà tri-thức cùng đã từng có nhiầu sự than phiần. Lại thềm 

trong cuộc tiểp-xúc gỉứa cạ TRAN-TRỌNG-KIM tác'giả VIỆT- 

NAM sử-lược, Với chúng tôi cách đẩy ba nổm vấn đe nầy 

cũng được nêu ra ; Trần-tiên-sỉnh cúng tỏ ý cần phải xúc-tiển, việc 

tìm tòi sử-liệu đề vìẽt lại cuổn Lịch-sừ của nước nhà, tảc-phằm 

.cảu tiên-sinh, không hơn không kém vẫn chỉ là một cuốn sủ-lược. 

Có nên nhắc rằng saú khi cuổn str của Trần quẩn ra đời thỉ 
trong văn học-giới cũng cổ lác đác một sổ 'sừ-llệu ra mắt, nhưng 

các bài sựu-tầm có giá-trỊ vẫn còn hiểm hoi ngoài một Số tòi-ỉiậu 

da các học-giả NGUYỄN-VĂN-TÔ, ĐÀO-DUY-ANH, HOA- 

BẰNG, L. AUROUSSEẠU, MASPÉRO, PARMENTIER 

vẫn vẩn... Các tài-liệu này tuy vậy vấn cần phải yxem xét lại DÌ 

chính giữa các học-giả nói trên còn nhiều điềm chia ré. 

Theo các nhận-âịnh trên đầy chúng tôi cS áp-dạng một 

phtrơng-pháp mới trong việc biên soạn cuốn sử này nó đòi hỏi 

một sự tìm tồi gắt gao các sừ-liệu còn thiếu sót, một sợ nghiền- 

cứu rất thận trọng các sử-sự đe tránh các điệu sai lầm hay xuyên- 

tạc nhãt là đổi với các sừ-liậu ngoại-quõc. 
t ■ • 

Tạt đấy chúng tối ghi chép cà các. bài khẳo-luận hay lời 

phè-bình của các sử-gia, các trí-ihức trong nước đè rọi thêm 

ánh sáng vào nhăng tư-tưởng dị-đong của mối thời-đại. 

Nhà nhiếp ẫnh trụng thành trong việc thu các hình bỏng vào 

vật-ktnh (objectif) thể nào thì nhà sử-học cũng không thề làm 

khác được. Đỏ là Dễ vấn-đầ tài-liêu. 
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Nhưng một oiệc khác quan-hệ hơn oấn đầ tài liệu là các 

nhận đỊnh, các ý-kiển của nhà chép sư trước mẵi biển-cổ 
lịchsừ. 

Sử-gia phải cổ can-đảm trình bày quan-niệm của mình sao 

cho hợp-lý cà xứng đáng. Việc này buộc sừ-gia cào một trảch- 

nhiệm rất lớn. Nếu thiếu sự nghiên-cứu ký càng các sừ-liệu, sự 
theo Tồi các cuộc diến-tiến của thời-cuộc, thiểu sạ sáng suốt oà 

công bằng, sử-gia đưa ra nhăng ý-kìến sai lam hay tư oị thì tai 

hại không sao lường cho hểt được. Như trên chúng tôi đã nỗi, 

sự-học là nên tảng cùa oíệc giáo - dạc hay ít nhãt là phan 

trọng-yếu trong chương trình gỉáo-hỗa công dấn một nước, cậy 

sự thật của Lịch-sử dầu xãu, đau.: đẹp phải được nêu ra 

chọn Oẹn. 

Cho tới ngày nay một số sử-gia cùa chúng ta đã lửng lơ 
giứa cái oiệc của các sả than hàng năm cào sẫ công việc triều 

đình một cách suồng nhạt và việc của các vị ngự-sừ bẵng nhãng 

lời khen, chê không lợi ích bao nhiêu cho đám người sau bởi 

thiếu tinh thần khách quan, bời óc xu thời đối vát các nhà 

đương-đạo. 

■ Chúng ta hiện đang cần những nhà sừ-học uyên-bác hơn, sấu 

sắc hơn, tận tẩm hơn đầ xẩy dựng một nần sủ-học văng vàng, 

phong phú tìm hiều cho chúng ta một cách khoa-học nguyên-nhẩn 

của những biến chuyền lịch-sừ cùng các ành hưởng của nó dõi 

vởi quốc-gia, xã-hội xưa và nay. Nhằ sử-học đó sé là một giải- 

phẫu-sư hay một lương-y phẩn tách rành ré các bệnh-trạng đe 

áp - dụng những phương thuốc Can - thiết. Nhà sử - học phải 

đứng vào lập trường của Bại-chúng, đt sát với Đại-chúng mới 

xác nhận được các điều dờ, hay gầy nên do một chính-sách hoặc 

một chính-thề của mẽi trieu-đại bời những điầu này ảnh-hường 

trực-tiếp đến chúng ta, nghía là đển toàn-thề. Ngoài ra muõn 

làm tròn sứ-mạng, sử-gia còn phải đi sâu vào quá-khứ ỏm bài 

học cho tương lai — Ôn cổ tri-tần — như lời CQ-nhần đá nói. 

Nhưng nói răng sử-học có thê là nền tảng cùa việc giáo-hỗa 



quần chứng không phải là chì đem cái dĩ-oãng oanh-liệt, nhất là 

cái dĩ-vãng đã tàn của tiên nhẫn ra đe phô-trương hay khích-động 

quần chúng. Phải đi xa hơn nứa! Do sự xúc-tiếp ngày nay dễ 
dàng o&i nhiầu dần-tộc khác ta còn phải tĩm hieu những ưu-khuyểt- 

điềm của người và của ta, đẩu hơn, đâu kém, đề tự mĩnh đánh giá 

ISy cái sở-trường, sở-đoàn giữa ta và Thiên-hạ ngõ hau tránh được 

cái bệnh mẹ hát con khen hay và ùm ra nẻo tiến. Quan-niệm 

ve dẩn tộc oà thời-vụ đã xác đáng, bước tương lai đá nhìn ró, 

ta cỏ thề cẫt chấn lên đưồng một cách vững chắc. Đối với nội- 

bộ cùa chúng ta hiều biết cách sửa đoi nhăng điầu sai lầm oầ chính- 

trị, kinh-tể, văn-hỗa và xẵ-hội, đối với các nước ngoài chúng ta sê 

có một chủ-trương, một chính sách đầ bảo vệ chủ-quỳên cùng đua 

chen với các dẩn tộc trên trưởng quốc-tể. Một quốc gia được k% 

là vãn minh không thề không có những ỷ-thức toi-thieu nấy trư&c 

dĩ-oẵng, hiện tại oà tương lai cùa mình. 

Trong cuộc tranh sổng ngày nay không tiến là ngừng, là 

thoái òà cái gì không tiên tất bị đầo-thài. Một dần tộc mudn 

trường tồn, muốn ũển hóa, muốn thịnh-đạt phải tránh hết thày 

mọi sự bất ngờ. Tỷ như dân tộc Pháp, nếu các tang lớp xã-hội 

cung giác-ngộ s&m vê văn đề quỳến lợi thì nạn quẩn-chả ẩộc-ậoản, 

nạn phong-kiển ich-kỷ, nạn tăng-lự tham tàn đâu có kẻo dài đến 

thế-kỳ thứ XVIII đề rồi bạo nhiêu xương máu đã phải đẽ ra qua 

mấy cuộc cách-mạng liên tiếp. Trái lại đối với dần Anh qaý-tộc 

và dân chúng từ lẩu đã biết đi đến thế dung-hòa nên Hoàng-gia 

vẫn oứng ben, vẫn được cảm-ũnh của nhẩn-dấn, mặc dầu đã có 

lan dần chúng Anh xử tử-hình một oỊ hoàng-để. 

« Dẩn tộc Trung-Hoa cuối đời Mãn-Thanh nếu không kiêu- 

ngạo vì nen văn minh tối cỗ của mình, sớm tỉnh-ngộ trước sự 
tiển-hổa, hùng-cường của Tãy-phương cỗ lé Điềa-ước Thiên-Tán 

oằ Nam-Kinh vào giứa thế-kẳ thứ XIX chưa dễ đã ra ẩời. 

Đề kết-luận chúng tôi nghĩ rằng phải luôn luôn có cái gì 

thức tỉnh, khuyến-khích, giác ngộ oà thúc đẫy quan chúng. Cái đó 

theo chúng tôi là sử-học oà sử-học phải được biên soạn theọ những 
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quan-niệm rộng rãi oới một tinh than dần-chả triệt-đề oà luôn luôn c6 

nhăng cành cáo kỉp thời những nhà cầm-quyần, những chỉnh-trỊ-gia. 

Cận lai Đức quổc-xă, Nhật-bàn oằ một oài cường quốc đá 

đặc dụng sừ-học trong cuộc vận động quẵn-chúng. Nỗi thêm oậy 

đi hiều Tằng sừ-học cỗ lợi, hạt cho các mưu-đo lớn lao, hưng- 

quổc hay táng-quốc khi nỗ đã cỏ dịp biển ra thứ rượu uống quên 

chềt cho cả một dân tộc trên bãi sa-trường. 

Trước một quan-nỉệm sừ-học mênh-mông nhường ấy, chúng ta 

thấy sừ-học nước nhà quẳ đang còn hết sức phôi - thai, ấu - trí. 

Công cuộc này không the là oỉệc của một cả-nhân mà là của toàn- 

thĩ đổi 0ới nhăng ai quan tầm đến ành-hường oĩ-đại cùa nỗ. 

Là một thư sinh trên đường sử-học chúng tôi cõ gắng nối 

tiẽp lởi của các người trước oà liên lạc o&i các bạn ẩồng-thàrỉ 
những mong sừ-học nước nhà chóng ra khỏi tình-trạng sơ- 

khoáng. Chúng tôi hy-Oọng riêng vê phần chúng tôi làm cái oiệc 

đầu tiên là phá bỗ một phần nào đảm cỏ hoang 'dại của oườn sử- 

học, thể cúng là làm một olệc quả sức mình Tồi. Còn nhứng 

oiệc trọng-iại hơn xin trồng chở các học-giả, các bậc cao minh 

trong nước. 

Những năm gần đầy nhiầu bài Khẳo-luận oề lịch-sử ra đời, 

nhieu cuốn sách biên soạn riêng biệt vê các oẵn đầ lỊch-sử mà một 

phan cỏ giá-trị hẳn hoi liên tiếp nhau ra mẩt Quốc dần, phải 

chăng là nhăng iriệu-chứng tất lành báo trước sử-học nước nhà 

một ngày không xa sẽ đì đến chế ktện-toấn oậy. 

PHẠM-VĂN-SƠN 
Saigon, ngày 5 tháng 10 nâm 1952 



Phần thứ Nhất 

CHƯƠNG I 

KHÁI. LUẬN VÈ 

XẲ-HỘI VIỆT-NAM XƯA VÀ NAY 

1 — Vị-trí và khí - hậu của Việt - Nam. — Việt - Nam 

ngày nay là một nước trên bán-đào Đông-Dưcmg ừ vào khoảng 

giữa Ẫn-Độ và Trung-Hoa thuộc chầu Á hướng về phía Nam. 

Bắc, Việt-Nam giắp Trung-Hoa (giáp giới ba tỉnh mỉền Nam 

Trung-Quốc: Vần-Nẩm, Quàng-Đông, và Quàng - Tây.) Tầy 

giáp Ai-Lao, Cao-Miên. Đông giáp bừ bề Nam-Hải. Một 

đằng khác ỉr Đông-Nam-Chầu Á, bán-đẳo Đồng - Dưo-ng trong đó 

có Việt - Nam nhìn qua quần đảo Phi - Luật - Tần và duẫi chân về 
phía Nam như đạp xuống quần đảo Mã-Lai mà vị-trí cùng mõi 

liên-hệ đối vời bán-đảo Đông -Dưcmg cố thề ví với Địa-Trung- 

Hải ờ Âu - Chầu. 

Nưức Việt - Nam giếng hình chữ s hẹp bề ngang, dài bề 
rộng. Chiều cong vòng theo bừ biền bắt đầu từ vịnh Bắc-Việt 

lưọ-n vào đến dầu Trung - Việt dần dần ưỡn ra, xuống đến Nam- 

Việt thì chiều cong lại dần dần ăn vòng vào theo môt đường 

rất êm dịu. 
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Diện-tích rộng chừng 312.000 cây số vuông trong đố: 

Bắc - Việt 105.000 cầy số vuông 

Trung-Việt 150.000 cằy số vuông 

Nam-Việt : 57.000 cấy số vuông 

Bắc-Việt chia ra làm ba miền: Thượng-du có nhiều rừng 

núi chạy vồng cánh cung theo hình-thề sứ Bắc như chiếc quạt xòe 

từ ncri giáp miền Thượng - Lào chạy sát các vùng biên - gi6,i 

Việt-Hoa. Ngọa nổi cao nhất là Fan-Si-Pan (3.141 thước) 

Trung-Du là miền ở giữa Trung-Châu và Thượng-Du giáp các khu 

rùng núi. Trung-Châu là miền có nhiều đồng bằng sẵn .ruộng đất 
đl cày, cấy và sông ngòi thuận tiện cho mọi việc giao thống 

(sông Hồng-Hà phát - nguyên từ Tây-Tạng có nhiều chi-nhánh 

tản mất khắp Trung-Châu) dân cư rất dông đúc ; sông thường 

không rộng lắm; thóc, lúa, ngô, khoai, ở đây có khá nhiều. 

Trung-Việt là một giải đất hẹp có giẫy Trường-Sơn hình như 
cái xương sống chạy dọc từ Bắc-Việt vào Nam-Việt, có thề ví là 

cái bỉnh phong ngăn cách hai xứ Việt — Lào... ợ đầy ruộng đất 

hìếm-hoi v! vị-trí bị kẹt giứa bề và núi nên sự sinh sống cửa dân chứng 

có nhiều nơi chì trông vào lâm-sản và hằi-sẫn hay ngư-lợi (nghề đánh 

cá). Kinh tế nông nghiệp ở đây khỏng được phong phú như ở 
Bẳc-Việt và Nam-Việt có thề coi là hai vựa thóc của Việt-Nam. 

Nam-Việt ờ vào khúc dưới sống Cửu-Long (người Pháp gọi 

là sông Mêkôv.g) có sông Đồng-Nai và nhiều chi-nhánh chạy dài ở mé 

Đông-Bắc, có rất nhiêu đất, ruộng phì nhiêu đặc biệt nên rẵt thịnh 

đạt về nông-nghiệp. Nhân dằn ở đây không dông dảo mẵy tương-đốị 
vời tòng số diận-tích dất đai vừa sống với biên, vừa sống với ruộng, 

vườn nên không chật vật, vất vả như dân Bắc-Việt bị nạn nhân-mãn 

'bao nhiêu đời đến nay. (Mật-độ nhân dân trung binh lên tới 800 

người trên một cầy số vuông, có chơ lên tới 2000 người, điều 

ít thấy ở một nơi nào trên thế-giứi ngày nay). 

Việt - Nam là một xứ thuộc nhiệt"đới, nhưng khí - hậu có 

khác nhau từ Nam rạ Bắc, thường nóng và ầm-thẩp, Bắc - Việt 
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giáp giới Trung-Quốc là một miền ôn-dới, có bốn mùa ró ĩệt, mùa 

xuẳn đầm ấm, có nhiều ngày lất phất mưa cúng có khi lạnh. Trong 

mùa này cây cỏ mọc mạnh. Mùa hè nóng, bức có khi rất oi ả khó 

chịu nhưng cúng là mùa đề thảo mộc sinh sôi này nò thuận lọ-i 

cho nồng nghiệp. Các bệnh dịch, tả nhất là các bệnh vặt đối với 

còn trẻ hay phát sinh trong vụ hè. Vào khoảng tháng sáu hay tháng 

bly thượng có nước lớn do những trận mưa to như trút nước từ 
các vung thượng-du về dong-bằng dễ sinh ra nạn lụt, xưa kia hay 

phá vớ đê điều, gây. nên nhiều sự thiệt hại về tài sản và tính mệnh 

cho dân chổng vùng Trung-Châu. Cuộc chống trọi vứi nước lú 

hàng năm đe dọa đê diều, dáng kề là một công cuộc ví dại của dần 

tệc Việt-Nam trải qua bao nhiêu thể-kỳ trong khi khoa-học chưa 

được áp-dụng. Đây là một cuộc chiến đấu giữa Người và Thiên 

Nhiên -có lé nó dá hun đức cho dẫn tộc chúng ta cái dức tính kiên 

nhln và một tinh thần chịu đựng rất đáng kề. Nhưng cúng nhò- lụt mà 

ruộng, đất thêm mău, mó- ỏ- các đong-bằng sống Cửu-Long và sông 

Nhị-Hà. Mùa thụ có những ngày nắng dịu nhưng càng về những 

iigày chót .đò-i sống cùa cầy cỏ bắt đầu ngừng trậ cho đến mùa 

dông ithì rô rệt là một màa tiêu sái. Không còn có những con gió mát 

như giổ mùa thu, nắng hanh thường hay làm cho những người kém 

sưc khóe dễ đau ốm khó chịu, gió bấc lạnh thòi buốt kèm với mưạ 
phùn, Lại có những sự thay đồi thò-i-tiết rất đột ngột, đang nóng 

dòi tigay ra buốt lạnh. 

Từ cửa Hàn trờ vào Nam - Việt khí-hậu hình như riêng 

biệt. Ớ đầy có ró rệt hai mùa mựa, nắng nhất là ở Nam-Việt, 
nghĩa lầ có 6 tháng mưa và 6 tháng nắng. Trong mệt ngày có 

nhiều trận mưa đồ xuống trong chốc 'Ịỉft rồi trời lại nẳng ráo như 
thưò-ng. Buồi tõi bao giờ cũng có gió mát. Ớ địa-phưo-ng này vấn 

đe'thực-phầm, khỉ-hậu và nông - nghiệp chịu ẫnh-hưửng của biền 
rất nhiều. 

Sống trên đất Việt-N ngoài dân tộc Việt - Nam còn cổ 
nhiều giống khác nứa tại vùng so-n-cưó-c mà ngưò-i Việt ngày 

nay gọi là các đong-bào thiều-số vì tr.’ qua bao nhiêu thế-hệ 
dá cùng sinh sõng với nhau tuy không trực-tiếp nhiều, nhưng 
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cụng chung lung đấu cật những khỉ xầy ra những biển-cõ lứn laõ 

của ỉịch-sử và khống hề có sự mầu-thuẫn gỉ về quyền lợi, tính-thần 
hay; vật-chất. 

Ở miền Thượng-du Bắc - Việt cố dần Thái, Thồ, Mương5 

Mán, Mèo, Nùng, Ỵao, Lô-Lè... Ở các miền rủng núi Trung- 

Việt có giống người Mọí và Chàm. ,Ở Nam-Việt trong các vùng 

son - lầm cũng có dân Mọi, Chàm, các thành - thị cố Chà - và, 

Khách-trú cùng người Thồ nguồn gốc Cao-Mển lằu dời sinh sống 

ở đây vui vẻ êm ấm như người Việt và cúng không bị một sự đõ-ky 
nào hêt. 

Nhấn dân Việt-Nam ờ Bắc-Việt cổ vào khoảng 9 triệu người, 

Trung-Việt cố độ 6 triệu, Nam - Việt có chừng 5 triệu, đổ là 

con số kiềm tra 30 năm về trưức. Giờ đằy cổ thề con số đỗ đá 

vượt xa roi. Còn dần thiều-số cúng tòi trên dưới một triệu. (I) 

2 — Ngtrời Việt-Nam.— Người Việt-Nam thuộc giếng 

da vàng. Kẻ làm nghề lao-dộng dầm mưa dái nắng da ngăm đen. 

Người làm các nghề nhàn nhã ít ra ngoài trửi thì da trắng mầu 

ngà ngà. Về chiều cao, người Việt-Nam phần nhiều tầm thước 

(trung bình I thước 60) nhò hon người Tầu chút ít, mặt phần 

nhiều xương xương, trán cao, rộng, mắt đen và hơi xếch về đằng 

dưới, gồ má cao, múi hơi tẹt, môi hơi dầy, răng to thường khềnh, 

râu thưa, tóc đen, dăy và cắt ngắn. Dáng đi lanh lẹ, vè mặt 

linh-lọ-i, thẳn hình mảnh-dẻ nhưng cứng cát và vững chắc. 

Y-phục chính của người đàn ông Việt-Nam là cái áo dài, rộng 

tròng mặc thêm áo ngắn h^p. Người lao-động vận quần áo ngắn, -ờ 
nơi tỉnh thành dùng mầu tíéng. 

Chển thôn quê dùng mầu nẳu, mầu đen đi ra ngoài thăm bè 

bạn, dự ll-nghi thường mặc thêm chiếc áo thầm, dài quá gối. Ở 
chốn thôn quê thì thêm chiếc khăn đen chụp hay quấn ngang đầu 

làm cho vẻ mặt thêm phần nghiêm trang. Ngày nay ờ các thành- 

(Ị) Theo »ự ước lượng của ông Trần-quốc-Anh con số này có thề lên tới 

trên 25 triệu bởi việc kê khai dân số xưa kia bị nhiêu sự ằn lậu. 



25 XÃ-HỘI VỊỆT - NAM XƯA VÀ NAY 

thị nhứng người tần-tiến như công-chức, trí-thức, sinh-viên là những 

phần-tử có xúc-tiếp với vấn-hóa Tậy-phương thường vận Au-phục 

do lé thuận tiện và mỹ-thuật. 

Đàn bà Việt-Nam ỗ* dô-thị Bẳc-Việt khác đàn ông ở chẵ 
mặc, quần đen, áo dài thay đềi nhiều mầu, chít khăn đen cuộn 

ưòn ngang đầu. ơ- thôn quê thì mặc váy, có yếm che ngực cúng 

có nhiều người mặc quần như cấc dàn bà thành phố. Ớ Trung- 

Việt trở vào Nam-Việt, đàn hà mặc\ quần đen, áo ngắn và bóri tóc. 

Người dàn bà Việt-Nam có nhiều đức tỗt hon lầ thót xấu. 

Phần lớn tự thành-thị tới thôn-quê, người dàn bà lo buồn bán, 

canh-nông, biểt tảo-tăn, chịu thương khố và rất hy-sinh cho chồng 

con. Ngày nay một số đàn bà do ảnh hưởng của văn-hóa Âu-Mỹ 
bắt dầu cổ 'Sự tranh đấu về quyền-lợi trọng gia-dỉnh và, xã-hội, 

•một ít đẵ tỏ được, sự xuất-slc trên con đưòhg học-vấn. 

Bằn về các điều xấu, tốt trong con người Việt-Nam ta thấy 

đồng-bào chúng ta thông-minh, .nhớ dai, có óc nghệ-thuật, khéo 

tay chằn, giầu trực-giát hon là luận-lý, ưa diều đạo đức, ham 

chuộng văn-chưong. (Gó người nói ngựời Việt ta thích văn-chương 

phù hoa hơn là thực-học, thiết-tường không đổng, chẳng quậ 
chúng ta trohg mười thế-kỷ mất dộc-lập, chịu ảnh-hượng vãn-hóa 

nồ-dịch nên không được hướng dln phải đường, phải lõi ĩùà thôỊ 
chơ khệng phải là ta không biết trọng thực-học). Chúng ta lại còn 

đức tánh lễ-phép và biết ơn, chuộng hòa-bình, vầ giầư óc hy-sinh. 

Ngươi lao-dộng rất eần-cù, nhẫn-nại, có sức chịu dựng hhứng 

việc nặng nhọc Tất bền-bl, nhẫt là các jjồng bặo Bắc-Víệt. 

Người đi lính ra trận rất trọng 'kỷ-luật và can-đảm; Nói 

ngơộ-ì lính đầy tức là nèng-dẫn của chúng ta trong vai;, trò tranh- 

đấu cho Tự-do và Độc-lập của xứ-sở từ bốn ngàn nấm lập-quốc 

đến giờ rất là dáng phục. 

Tinh thần dân-tộc được như vậy là nhô* hoàn cẳnh kinh-tế 
dịa-lý, vấn-hóa và chính-trị cấu-tạo nên bơi : 

ỉ — Bắc giáp Trung-Quõc, Nam g4áp Chiếm-Thành là hai 
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gọng kìm luôn luôn xiết chạt yào dân tộc chúng ta. 

2 — Rừng núi Bắc-Việt hoang-vu và nhiều thú dứ. 

3 — Đong-bằng Bắc-Việt hay bj lụt lội và hạn hổn. 

4 — Miền duyên-hỉi Trung-Việt hay nòi dông tố. 

5 — Vỉ hai vụ giố mùa đồi thay luần chuyền, khí-hậu thường 

khô ráo và ầm-thấp. 

6 — Giẳi Tnrờng-Sơa chạy ngang qua biền lậm dường giao 

thông dăy trở lực. 

Đây lầ các yểu-tổ' nó dã hun đúc cho chúng ta mọi khẳ- 

năng tranh-dấu với Thiên-nhiên và với cắc lẳn-qụõc. 

Châng ta cúng cổ nhiều tểnh xấu như các dần-tộc khác: 

Người dằn trung-lưu vầ họ-lưu haý nống nồi, thiếu kiên-nhẫn, 

hẩo danh-vị, thích phô-trương, mê cờ-bạc, tin ma quì, sùng việc cúng 

bái, không nhiệt-tín tôn-giáo nào cằ, ham kiện cáo, tinh vặt vằ 
quỷ-quyệt. Tiếng nói của người Việt cỗ thề cho lầ duy-nhẩt vì mạc 

dầu c6 sự phân chia Trung — Nam —. Bắc, giọng nói có hơi nặng 

nhẹ ờ một vài nơi nhưng người Việt di đển đầu cũng hiều nhau. 

Tỉnh-tỉnh, phong-tục, tôn-giẩo cũng không có g) khẩc biệt tử Nam 

ra Bắc. 

Xã-hội Việt-Nam gom bõn giai-cấp : sĩ, nông, công, thương 

tuy cùng sẵng dưới chế-độ phong-kiển ỉằu dời nhưng không chia 

rê quá đáng như ơ nhiều quốc-gia khác. Tóm lại dần-tộc Việt- 

Nam nếu so sánh với các dân-tộc khác thỉ TÒ rệt có rất nhiều 

dức-tính thuần nhất, nhờ đố mà có dầy đủ sức mạnh vật-chất, tinh 

thần dề giàỉ-quyết nhiều việc khó khấn nội ngoại qua nhiều thể-hệ. 

3. — Đòi sõng thưọ-ng-cò của d&n-tộc Việt-Nam. — 
Đời sếng vật-chất của ông cha người Việt-Nam chủng ta trong 

buòi hoang sơ dí-nhiên là khổ khấn chật vật hết sức. Sử sách 

tới nay chưa có sự kỗ cứu ró rệt về vẵn-dề này vì dầy là một 

vấn-đề thuộc tiền-sử và khuyểt-sử. 
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Ta có thề cần-cứ vằo câu “ấn lông ở lỗ” dề hình-đung đại- 
khẩi đồ-i sổng cua người thưọmg-co. Dân-tộc nào trên thể-giới 
thuở nguyên-thùy đều cúng vậy. Họ đá sõng như bầy thđ trd- 
ngụ ' trong cắc hang hốc hay làm lều trên các cành cầy đề ơ. Họ 
lấy lá che thân, ăn thì ãn sống, nuốt thi nuẵt tươi khi chvạ biết 
dùng lừa, hằng ngày rủ nhau sẵn bắn hoặc chài lưới đề tỉm ra 
thực-phầm. Cuộc sống luôn luôn phẳi di-chuyền vì chưa tỉm rạ được 
nhiều khẵ-nấng kinh-tẽ (chưa c<5 nghề trong cây, giềng lúa, và chế 
tạo đuợc các dụng-cụ) và chõng với Thỉên-nhiên tàn bạo. Tầm hon 

. lúc nào cúng bị hoảng-hốt trước mọi vật (động-vật hay cả bẩt-dộng- 
vật) vì mọi vật đều có thề là thù nghịch vỂri họ. Họ cảm thấy 
minh nhố mọn, yếu đuổi vật vò- giữa cẩi vũ-trụ bát-ngát mênh 
mông, tần Ẩc vằ dầy huyền-bí.' Dòng thắc dề, cầnh cầy rơi, cơn 
lốc thồi, tảng dẩ lăn, con sỗng gầm, tiếng thú thét, hết thày đều lằ 
những thứ ngày dêm khủng-bố, ám-ảnh họ. Họ cho đấy là sự hòn 
giận câa cấc hung thần. Không có ý-niệm yề cẩc hiện-tưọmg trong 
trời đất vầ vạn vật, lại không cổ cách gl dối-phố, thảng-hoặc 
cổ dối-phó thì cúng vẫn e-sọ- nên họ phải tôn thờ mọi vật bời 
trong dầu óc người cồ xưa mọi vật dầu cổ linh-hồn và linh-cằm, 
c6 thề sinh họa hay tác phức. Vì vậy tục bái-vật và thuyểt-đa- 
thần dắ chi-phối họ rẵt ià mạnh mS, Với thuyểt-đa-thần người 
ta tỉn cổ thăn sấm sét (thần thiên lôi) thần mưa, thần giổ, 
thần sổng, thần đất, thần nưửc, thần núi... các vị thần này cổ thề 
có ảnh hưởng đến đồi sẵng của họ. Với tục bái-vật, người ta thờ 
cây đa, cây đề, ống bỉnh vôi, hồ, rắn, cho rằng các thử đó đều có 
quan-hệ mật thiết với minh, cai quản mình trực-tiếp hay gián tiếp. 
Những phong tục và dị-đoan dó dến ngày nay ciíng háy chn lác dẩc 
ờ nhiều thôn quê Việt-Nam cúng như ở nhiều bộ-lạc da den, 
Chằu Phi, Châu Mỹ hay Chằu Á. 

Thời gian trôi qua, người cò của chúng ta mới ngằy một 
tiến rồi một ngày kìa biết lặn lội trong những khoảng ruộng 
bùn lầy, tưới những giọt rao hôi xuống đất dẳn dề sinh sổng. Bấy 
già' chưa cổ gia-súc, chưa có dụng-cụ tinh-xầo, họ trần, lực lẵy 
sức tay chần tranh dấu với Thiên-nhiên. Họ đẽo đá làm thành 
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các lưới cuốc nhọn dề sơi đất khô và đập cho nhỗ chờ lúc nước 

sông trằn vào ruộng, ruộng sẽ có bùn ngấu cho họ gieo giống. Họ 

biết tháo nước ra vào đl giải-quyết nạn úng-thủy hay thiếu nước. Ở 
gần bề về mùa hanh họ biết dùng mực nước thủy triều lên xuống 

ờ các ngành sông dề dẫn vào ruồng. Nhừ vậy ngay thài bấy giờ 
tại Trung-Châu Bắc-Việt đá có nơi làm ruộng được cà hai mùa. 

Sau này xum họp vối người Tầu họ biết dòng lưới cày sắt, 
trấu bồ. 

Vào thời cồ miền Trung-Chầu Bắc-Việt đâu cỗ rộng lớn như 
ngày nay. Đầm lầy, gò dống rẳi rắc khắp nơi, vì chưa được khai 

thác nhiều bởi nông nghiệp còn manh-nha. Ngoài bờ biền và các cửa 

sông ỉau sậy cùng cầy sú mọc đầy, rừng cây um-tùm ở cấc dồi núi. 

Người cồ ờ thưa thót tại các thung - lúng và các miền ruộng hợp 

thành từng làng từng xóm. Năm bảy. chục nóc nhà tranh vách đất 

quấy tụ im lìm sau những lũy tre cao ngất. Ngoài làng là những cánh 

đồng, không có dồn trại, thành-thị, phố-phường gì hết. 

Sông Nhị-Hà bấy giờ là mạch máu chính nếu ta ví-vùng 

Trung-Chầụ là cái'thân. Con sông này đã bồi đắp nên mành đằng 

bằng hằng năm bằng những lớp .phù-sa trở qua các thác ghềnh từ 
miền núi Vân-Nam đem về nuôi nấng, trang-điêm đứa con nuông. 

Sóng bề Đông hãy còn rào: rạt ngọầi dong, bãi thuộc tỉnh Hài-Dương, 

Hưng-Yên, Kiến-An bầy giờ. Hai chục thể-kỷ qua chỗ dất liền 

tiến dần ra miền nước mặn được hàng trăm cầy số mờ rộng Trung- 

Châu thêm được mấy tỉnh. (Đại-đề hai huyện Tiền-Hải, Rim-Sơn 

cách đây trên dưới 100 năm bỗng ờ biền hiện lên nhiều làng mạc sầm 

uất nhự do một phép lạ). 

Đây là lời Lưu-An về đời Hán dằ am-hiều tình-trạng dấn-tộc 

chúng ta khi nền đô-hộ củá Bắc-phương đá thành-tựu trên đất 
Giao-Chỉ (đầu Thiên-Chúa kỷ-nguyên). 

Ngạy thuở đó ; về chính-trị dân ta đá lập thành nưó*c (do 
họ Hồng-Bàụg) theo thề-chế phong-kiến. Trong mỗi nóc nhà đã cổ 
chế-độ gia-tộc, gia-trưởng. Ngoài làng mạc có chế-độ tù trưởng, 
Ịạc-hầu, lạc-tưÓỊng vân vàn.,. 



29 XÃ-HỘI VIỆT-NAM XƯA. VÀ NAY 

Sau này nhử cuộc xức-tiểp vổù vẵn-hóa Bắc-phưcmg kỹ-thuật 

canh-tác được cài-thiện, sức người được sức gia-súc giứp đô', nông 

nghiệp trử nên phát đạt. Nhân khầu bắt đầu tầng-gia, trí-náo moi 

ngày thêm .cứng dẳn trước Thiên Nhiên và vạn vật. Đời sống hoạt 
động và doi dào trông thấy. 

Những ngày mùa đông tháng giá qua, xuần về đầm ẵm, cây co 

xanh tươi lại dưới ánh' mạt trời, tinh thăn của con người như bị 
kích-thích do cái vui, cái tươi, cái linh-dệng của vạn vật. Người 

cồ có cẳm tường .trong khoảng thời gian này vị chứa-tề thế-gian đến- 

với họ gần gũi đề thi ằn 'thi đức. Họ cũng vùi theo cái vui cua vạn 

vật. Họ ,khởi các cống việc đồng, áng nhưng ung-dung thong tha 

rồi mở hội hè đình đám đề làm vui từ trẻ đến già. 

Trai gái họp nhau súng sính ẩo quần trến nhứng ngọn đồi rộng 

hay bên các lũy tre xanh, hoặc giữa nơi dinh trung điểm sờ, hoặc rổn, 

rầy trên các cầy đu, hoạc tung Còn, đánh Phết, hoặc cẩt lên những 

câu hát Đúm đề ca ngợi cái tuồi trẻ đầy hứa hẹn mơ mộng hoặc 

ky-vọng nhứng chuyện lứa đồi đằm thắm tốt đẹp, hoặc mừng buồi 

thanh bình. Đây là những điệu ca, những bài thơ mô tả đời sổng 

nông nghiệp thuần phác hoàn toàn có tính cách bình dân giữa những 

buồi sáng huy hoàng của ngày xuân hay giữa những đêm trăng trong 

bên cạnh ngọn cồ lá cằy qua những đôi môi thắm của các cô thốn nứ 
luôn luôn mlm cười đề hé hàm răng ien nhánh. 

Rồi sau tiết xuân, do những cuộc vui công cộng, traiT gái trưởng 

thành quen biết nhau, yêu nhau dính-ước việc gia-thất. Người con 

trai đem trầu cau đến xin bố mẹ người con gái rai mới ’ược cưới- 

Đắm cưới lằ một dịp lầng xóm hương thôn vui chơi ấn uống, nhai 

trầu nói chuyện. Trầu cau là một món cần trong sự xá giao-vậy. 

“Miếng trau là đau cẩu chuyện" 

Về trầu cau có một chuyện cồ-tích rạt lâm-ly càm-động. Vào 

thời thượng cồ hai anh em một. nhà kia thương yêu một ngứời con 

gái. Người anh lẩy được cô gẩi khiến người ẹm đau đớn tuyệt 
vọng bỏ ra đi. Rồi anh đi tìm em, vợ đi tìm chồng, rút 'cục bạ 
người vỉ thương nhạu trong cái đại nghĩạ anh em chồng vợ quá thiết 
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tha mà chết cầ. Kè hốa la hòa đá vôi, kẻ hóa Ta cầy cau, kẻ biến 

thành cấy trầu khống quẫn quít lấy nhau. Người ta đem nhai quả cau 

và lẩ trầu cùng vôi thì thấy thành một chẵt đỏ tươi đệm đà. Mầu 

dỏ tươi, vị dậm dà phải chăng là cà mối tình thương yêu chấn thật, 
nồng thắm ? Tĩai, gái lấy nhau, bè bạn kết-giao đều lấy miếng trầu 

tò tỉnh thân mật, thật là cổ ỷ nghta vô cùng. 

Nhẳn chuyện ăn trầu cỏ người tưởng Tằng vỉ nhai tiầu mằ 
lãng thành đen, dỏ là một diều lầm. Thật ta lãng đen vì nhuộm; 

Đây lầ một phong tục không riêng cùa người Việt, dần Ãn-Độ, 

Mắ-Lai, Nam-Dương, Nhật-Bản xưa kia cũng nhuộm lãng. Răng 

den là một yếu-tố về mỹ-thuật của phụ-nứ : 

• • * 

«Ba thương má lủm đồng tiần 

•Bốn .thương răng nhánh hạt huy en k&rn thua (Ca-Dao) 

«Lãy chỗng cho đáng tấm chồng 

•Bô công trang điềm má hồng răng đen * 

Còn cố thè gỉẳi thích việc nhuộm răng cách nào chẵng ? Có 

người nói rằng người Việt chúng ta nhuộm răng là đè dl nhận nhau 

trong cuậc dụng chạm với các bộ-Ịạc khầc, nhưng cỗ nơi lại cho tục 

nhuộm răng cũng như tục bởi tóc chính là phản-ứng của dần tộc Việt 
đối với chỉnh-sách đong-hóa của Tầu trong thời dô hộ. . 

Về việc hôn nhẳn của người Việt chúng ta xưa kia thì việc lập 

gia dinh chẳng phải là dề cùng mưu cuộc sếng mà thôi. Hôn nhân 

còn cổ ý nghĩa vỉ người chết vằ vì nhu-cầu nối truyền giông giống nửa. 

Lấy nhau, người Việt nghĩ trước hết đến vấn đề sinh con dẻ cổi 

dề có người lo việc khói hương cho tồ tiên và cả cho minh sau này. 

Không người kế tự, đổ lầ một sự dau đớn nhục nhã vố cùng cho 

ngưài Việt và đây cũng là một cẵn nguyên của chủ-nghĩa da thê ngoài 

ẳnh-hường của chế-độ phong-kiến. Người Việt tin rằng người chết 

nhưng linh h$n còn phâng-phất ở chốn nhần-gian, bởi sự luyến tiếc 
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con cháu, thỉ con chấu io việc thờ củng đề tố lòng thương nhớ và 

cung kỉnh người quá-cố, một lề nữa là sự mong mòi người chết 

phù-hộ cho kẽ sống. Mối tin tường nầy hầu tân ngập khắp cắc 

tầng ỉớp dần tộc chúng ta từ xưa đến nay. 

Người chết vằo thôi thượng cồ, phải quần ờ trong nhà. Người 

nhà đục go lầm áo quan nằng ngày dâng com nước thồ- phụng như 
khi còn sống. Các dồng bào thiều-số nhất là dấn Mường, Thồ vấn 

cồn giứ phong-tục này đến bẳy giờ. 

Lúc đem chôn ngưồ-i ta cũng phẳi vùi theo dồ ãn thức dựng chọ 
lỉnh hồn khỏi phải thiểu thốn (tục đốt vàng mẵ đã do ý-tường này 

bẳy giờ gần mẫt hẳn). 

Trước khi Khềng - Giáo tràn qua và cố ẫnh hương nhiều vằo 

vẵn-hóa của chúng ta, chúng ta còn tập-tục này nứa : nếu trong 

nhằ ngưửi anh chết dỉ th) người em trai phải lấy chị dầu dề cắng 

dáng mọi việc thay anh và trông nom các cháu. Các nhà chép sừ 
cho rằng tục này phắt sinh vì lý-do kinh-tế, tức là ỉa không muốn 

người dàn bà tái-giắ dem cua cải và con cái cua bên chồng đỉ. 
Phong tục này ton tại đến cuấi dời Hán và có lẽ đá bị bái bộ trong 

thời Nhậm > Diếh, Sĩ - Nhiếp và Tích - Quang là những người cổ 
nhiệm-v^ du-nhập văn-hóa Trung-Quốc vào đất nằy và thủ-tiêu 

những -tạp-tục của dấn bản-thồ. 

Buòi nguyên-thủy người Việt sống theo chế-dộ bộ-lạc tức là 

sống trong tình-trạng man-rợ. Đời sống lại không cổ phong tục và 

đạo đức nên mọi xúc-tiểp giữa cấc bộ-lạc đều xây dựng trên sức 

mạnh tàn - bạo. Các bộ - lạc yểu phải tòng - phục các bậ-lạc khỏe do 

đó chế-dộ phong -kiến ra dồ-i cho tó-i sau này họ Hồng-Bằng, một 

bộ-lạc oai-hùng nhất xuất dầu lộ diện ngự trị tất cá các bộ-lạc khác 

(xin coi dưới đẳy cội rl của họ Hong-Bàng). 

Về y-phục, người thượng-cồ khi chưa biết dệt vài, may áo 

dắ sổng trần truong, rét' mướt th) lấy lá hạỵ vò cấy che thẳn, 

sau này có nghề diệt mới biết đóng khố, quấn khấn, mặc quần 

áo. Người bình dần khi xưa lúc ờ nhà chì dóng cái khố và mặc 

cái áo ngắn. 
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Đàn bà mặc thêm cẩi vẩy. Có nhễ giai-đoạn người Việt biêt đống 

khõ, biết làm nhà cửa, biểt dùng đồ kim-khí là giai-đoạn đá cố xức 

tiếp vợi các dị-tộc, nhất lằ người Hán văn-minh hơn mình. Tụy 

vậy y - phục của họ rất Jà đơn - giản từ buầi di - cư xuoầg 

phương Nami nóng nhiều rét ít. Ngày nay người ta tỉm thấy trên 

mặt' các trống dong, các tảng đá hình người, đóng' khố đău đội 

mú bằng lông chim. Có thề đây là những di-tích về hỉnh ành 

người Việt-Nam cồ. Cho tới khỉ người Trung-Hoa sang chinh- 

phục ta. sự ăn vận .mới bắt đầu tề chỉnh và đồng thời nông 

nghiệp của ta trở nên thịnh đạt. Ta biết búi tóc hay quấn khấn, 

mặc áo khép về tầy phẵi hay mở ờ giữa; y phục của người 

Mường, Thồ, ngày nay có lé là y phục của ống cha chúng ta 

thuơ trước. 

'Phăn. dông hạng bình-dân cắt tóc ngắn đề tiện làm lụng, 

chỉ cá'đần bà-và các nhà quý-phái mơi dề tóc dài cúng do ý muốn 

íằm dắng đề- phân-biệt giai-cấp.' Họ bện tóc quấn quanh đần hay 

bói thành một' búi tóc to Ờ sau gầy, ngoài bịt một chiếc khăn 
mău iihỏ đề giữ cho chặt. 

ỊHọ không biết dụng giăy, guốc. Giầy, nón éó là do người 

Tàu đem sang ta. Tính thích trạng-dỉềm, họ đeo đăy cồ vằ chần 

tạy nhưng vòng bằng đong, xương, hồ phách hay đồi moi. 

©ối ',VỚỊ - khách lạ, dẳn Việt rất tử tế ân cần, ưạ mời ăn 

ụọpg. Cùi khách như người nhà. Lệ tiếp khách bao giò’ cũng, có 

cơi trầu, chén nước. Mắ vì có ăn trầu rãng thếm đen nhánh mãi 

và bẹn chặt đến già vậy. 

Bàn về phong-tục của dân ta, chúng tôi không thề không nhắc 

tóũ bài khảo-luận về văn hóa Đông - Dương (Les civilisations de 

rindochine) của ông G. Coedès đá nêu ra một vài ý-kiến đặc-biệt. 
.Nhà khào-cồ này đá nhận ở dân tộc chúng ta không phái chi 

có những phong-tục thuần-túy « Trung-Quốc » mà từ vua chúa dến 

thứ-dân của ta hầu hết đều theo cà. Ở nơi chúng ta còn có nhưng 

phong-tục trong gia-đình, ngoài lằng mạc như những việc thò’ 

thần thánh ở dinh, miếu khác hẳn Hán-tộc. Những phong-tục này 
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dâ cổ trưổ-c khi người Hán qua đầy và tồn tại đến ngày nay mạc 

dầu ành-hưò-ng của vấn hóa Hán-tộc trên mành đất nầy dắng 

kề lầ sầu rộng. Ông Coeđès ngờ rằng trước khỉ văn-hóa Trung- 

Quốc du-nhập vào đẳy (đầu thế-kỷ thứ hai trước Thiên-Chúa) 

người Việt-Nam chúng ta đá chịu ảnh-hường của nền văn hóa 

Nam-Á (Auatro-Asiatique) nên mới có những phong-tục riêng biệt 

này. Lời ức-đoán đó không phải là vô căn-cứ nếu chúng ta nhớ 

rằng văn hổa Ãn-Độ đã đạt dấu vết và ảnh-hưcmg ờ miền Nam- 

Á nói chung, và miền Nam Đông-Đưo-ng nói riêng, trước khi 

người Trụng-Quốc có mặt ở Bắc-Việt ít nhất trên một thế-kỷ, 

tức là vào khoảng thế-kỳ thứ nhất của Thiên-Chúa kỷ-nguyên. 

Ngoài ra khi còn ỏ- miền Hoa-Hạ ông cha chúng ta cũng cổ 
những phong-tục, những cá-tính đặc-biệt mà cuộc thăng trầm của 

Lịch sử, cuộc phế hưng của dân tộc qua bao con gió bão van không 

xổa bỗ được. 

Thật vậy, ông cha chúng ta không một phứt nào ngừng tranh- 

dẩu đề bảo vệ hết thảy cái gì lằ tinh-túy của giống nòi Lạc-Việt 

tuy vẫn mở rộng cửa đón nền văn-hóa ngoại lai. Học đề biết, học 

đề tiến, đề chau dồi tinh thần độc-lập, tự-do và tranh đấu chứ 
không phải là nhắm' mắt vo- liều cái vấn-hóa nô-dịch, ngu-dân 

nổ là những dụng-cụ chính-trị quỷ quyệt nguy-hiềm của mọi chính 

sách thực-dần, đô-hộ hôm qua và hôm nay. 

Đời sõng cùa dần tộc chúng ta nhờ có sự sáng suốt của tiền- 

nhần vẫn vĩnh-cửu, vẫn trường-ton, vẫn bành-trướng, vấn tiến-bộ đó 

là một thực-tế mà không ai cái nồi. Chửng có- ró rệt là dân tộc 

chứng ta còn đến ngày nay, dã trưởng thành và dang đi dến chã 

hùng mạnh. 

Nhưng trang sừ dưới đây lần lần vạch rô trước mắt chúng ta 

đời sống vĩ-đại, trâm-hùng của dân tộc trong những giai-đoạn mò- 

tỗi cũng như trong những giai-đoạn tưo-i sáng. Từ mạch nưó-c nứt 

trong lòng đất, dân tộc Việt-Nam đã thành cắi lạch, con sông, 

giò- đầy con sông phá toang bò- bến đề tiến ra Đại-Dưo-ng hòa nhịp 

Sổng vó-i vũ-tTu mênh mông bát ngát. 
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4 — Gốc tích và gỉòng giồng người Việt Nạm— Bàn 
về gốc tích dần tộc Việt-Nam những nhà làm sừ của chúng ta và 

các học-giầ ngoại-quốc thường không đong ý-kiến. Nguyên do dân- 

tộc Việt-Nam lẫ một dẳn-tộc rất cố-cựu trong khi khoa-học chưa 

phát minh, các nhà nhân-chủng-học chưa ra đời, địa-dư và sừ-học 

cúng cồn là chuyện rất lừ mờ. Thêm vào, dần-tộc Việt-Nam từ bốn 

ngàn năm lập-quốc trải qua bao nhiêu cuộc biến thiên của Lịch-sử 
sống một cuộc đời bẩt định từ lưu-vực sông Nhị-Hà, sông Mã cho 

tới ngày nay ngừng hẳn bên bờ biền Tiêm-La. 

Nhiều nhà bác-học Pháp cho rằng người Việt-Nam phát 

tích ờ miền núi Tầy-Tạng cúng như người Thái, qua các triều 

đại di-cư dần xuống Bẳc-Việt rồi tràn xuống phía Đông-Nam 

và lập ra nước Việt - Nam ngày nay. Còn người Thái theo 

sông Cửu-Long (Mékong) tạo ra nước Tiêm-La và Mên, Lào. Như 
vậy dân tộc Việt-Nam là mệt trong nhiều dân tộc đã do các 

miền Tây-Bắc Trung-Hoa là nguon gốc. Đồng thời một vài dân 

tộc khác ở các quần-đảo Đông-Nam di-cư lên như dân Mã-Lai, 

dần Phù - Nam, dân Chiêm - Thành cùng tập - hợp trên bán - dằo 

Đông-Dưo-ng. 

Có thuyết cho rằng người Việt thuộc giống Anh-đô-Nê-Diêng 

(indonésiens) bị giống A-ri-ăng (Aryens) đánh bạt ra khỏi An-Độ 
phải chạy qua bán - dào Ản-Độ-Chi-Na tiêu diệt đám thồ-dần 

ỉr đây là người Mê-la-nê-dịêng (Mélanésien) chi khác thiên xuống 

Nam-Dưo-ng quần-đẳo. ơ mạn Bắc ta hòa giống với người 

Mông-Cồ, chịu ảnh - hưởng vấn-minh Trung-Quõc. ơ mạn Nam 

giống Anh - Đô - Nê - Diêng họp thành giống Cao - Mên và 

Chiêm-Thành chịu văn-hóa An-Độ, ngay ngành Ở mạn Bắc 

cũng chia ra 2 chi-phái : một sinh-tụ ơ Trung-Chầu sông Nhị-Hà 

và các miền duyên-hải nhừ cá đất cát phì-nhiêu lại chịu nhiều 

cuộc biến-chuyền lịch-sử mà xúc-tiếp được với văn-hóa Trung- 

Quốc nên tiến bộ mau lẹ. Một chiếm đóng các vùng cao-nguyên 

sống vứi rửng núi chịu ảnh hưởng của giống Thái Ở lân cận 

tuy vẫn giữ được nền nếp cũ là các tồ-chức và thề chế phong- 
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kiến. Cẩc người Mường hiện cư-trú tại Hba-Bỉnh và Nghệ-Aa 

ngày nay là di-tích của chi-pháí nằy. 

Ồng Lểonard Aurousseau cẵn - cứ vào sách Tău cho rằng 

người Việt-Nam thuộc gibng giói nước Việt đòủ Xuân-Thu tức là 

thuộc quyền Quõc-Vưong Câu-Tiễn thời đó (cuối thế kỷ thứ 6 

trước Cống Lịch, đóng kinh-đô ở thành Thiệu-Hưng tinh Chiết- 

Giang ngày nay. Nấm 333 ưưức Công Lịch nước Việt bị nước Sư 
đánh bại, đất đai bị thôn tính cho' dến tà ngạn sông Chiết tức 

sông Hàng-Chầu ngày nay, ngưừi Việt chạy lùi thêm xuống miền 

Nam chia ra làm 4 phái : 

1 _ Bông-Ẳu hay là Việt-Đông-Hải thuộc miền Ôn-Châu 

(phía Nam tinh Chiết-Giang). 

2 — Mân-Việt tụ tập tại Phúc-Châu tức Phúc-Kiến. 

3 — Nam-Việt thuộc Quảng-Đông và phía Bắc Quàng-Tấy. 

4 — Lạc-Việt hay là Tây Âu-Lạc ờ phía Nam Quảng-Tây 

và miền Bắc-Việt của chúng ta bầy giừ, 

Chủng ta thuộc thị-tộc nào ? 

Xin coi dưới dây các tài liệu rút ở « Nguon gốc dân tộc Việt- 

Nam » Đại-Việt tạp chí, Revue ỉndochinoise của các ông Đào- 

Duy - Anh, Lê - Chí - Thiệp, Charles Patĩis. Các vị này cũng 

không dứng ra ngoài thuyết của L. Aurousseau, Henri Maspéro. 

Theo Kinh thư vào thời thái cồ từ Nghiêu, Thuấn, Hạ, Thưo-ng, 

người Hán còn ử quanh quần lưu vực sông Hoàng-Hà vùng Hà-Nam, 

Thiềm-Tây, Nam Son-Tẳy, Nam Trực-Lệ và một phần tinh Sơn- 

Bông ngày nay rải rác tứi lưu-vực sông Vị-Thùy. Giải Tần-lính và 

những ngọn núi nối tiếp về phía Đông là giới hạn của họ về phía 

Nam và về phía Bắc ngưừi Hán gần như lẫn lộn với các rự Nhung. 

Sự trạng này kéo dài tới dừi Chu là thời Xuấn-thu chiến quốc. 

Trong lúc này tại lưu-vực sông Dưong-Tử, sông Hán và sông Hoài 

có những giống người văn hóa khác hẳn văn hóa Hán tộc. 

Gỉao-Chi.— Trong thư tịch của người Trung-Hoạ bon người 
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đổ được mệnh danh ]à Man-đi. Họ quy tụ bên các bờsông, bờ'biền 

đầm hồ và trong các rừng hoang. Sinh hoạt bằng nghề chài lưới 

sấn bắn. Họ có tục đặc biệt là xâm mình yà cắt tóc ngắn, đè giàị 
thích phong tục đó người ta nối rằng người Man-đi hàng ngày lặn 

lội dưới sông, biln thường bị giống Giao-long làm hại nên xâm 

mình thành hình-trạng Giao-long đề Giao-long tưởng là vặt cùng 

giống mà không giết hại. 

Từ dời Nghiêu, Thuấn một dân tộc .khai hóa rẵt sớm là người 

Giao-Ch! đá giao thiệp vời người Hán tộc. .Đem đối chiếu những 

điều thư tịch thì Giao-Chĩ ờ về miền Hồ-Nam ngày nay, gần hồ 
Động-Đỉnh và núi Nam-Lĩnh. 

Người Hán tộc gọi nhóm Man-di đó là Giao Chỉ. Ban đầu 

người Giao Chl xầm mình đề thành hỉnh trạng Giao-long rồi dần 

dần chính họ phát sinh mối tin tưởng mỉnh là đồng chủng của giống 

Giao long. Quan niệm «Tô-Tem» bắt nguồn từ chơ này. Người 

Hán thấy họ có hình trạng Giao long, thờ Giao long làm vật tồ nên 

gọi nơi họ Ở là Giao-Chỉ tức là miền đất của giống người Giao 

long. Vỉ đầu có danh từ Giao-Chỉ ? Có người nói chứ Giao-Chỉ 
cổ nghĩa là hai ngổn chấn cái giao nhau. Nhưng theo Bác-sĩ p. 

Huard và A. Bigot trong Bulletin de la Sociếté Méđico-chirurgieale 

de L/Indochine quyền XV,' số 5, tháng 5, năm 1937 trang 489-506 

dưới tiêu đề : « Les Giao Chỉ» thỉ không riêng người Giao Chì mới 

cổ hai ngón chằn cái giao nhau, tức là nhiều dận tộc khác ở Á-dông 

cúng có hình tích này. 

Bộ Tử-Nguyên (quyền tí, trang 141) chép : Theo nghĩa cu bảo 

hai ngón chần cái giao nhau là Giao-Chỉ, nhưng xét đời co bên 

Hy-Lạp có tiếng đối-trụ, lần-trụ đề gọi loài ngưò-i trên thế-giới 

(đối-trụ là phía Nam phía Bắc đối nhau, lân-trụ là phía Đông phía 

Tây liền nhau). Sở-dĩ có tên Giao-Chỉ là hợp vó,i nghĩa đổi-trụ 
vì dần-tộc phương Bắc gọi dấn tộc phương Nam đối nhau không 

phải là chầD nguời giao nhau. (Chữ Giao-Chì chép ở sừ Tầu trước 

nhất vào đời Thần-Nông). 

Ngoài nghề đánh cá là nghề căn-bản, người Giạo-Chỉ thủa 
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dó đá biết trong trọt và làm ruộng. Trong lúc này ĩr khoảng giữa 

Động-Đình-Hồ và hồ Phiên-Dưcmg từ đời Nghiêu-Thuẩn có giống 

người Tam-Miêu cúng đã biết nghề canh nông rồi, và người Giao- 

Chì. đá ờ trên một phần đất của người Tam-Miêu. Căn-cứ vào nghề 
đánh cá, nghề nông cùng chế-độ vật-tồ là đặc-tính của xã-hội thị- 

tộc người ta cho rằng người Giao-Chỉ bấy giờ ít nhất cũng ở dưới 

đời đo đẩ cú và đầu đời đá mới (dá đềo và đá mài.) tuy chưa 

tỉm được di-tích sinh hoạt gì của họ ở dưới đất. Còn về thời Nghiêu 

Thuấn những đồ Ịàm ruộng toàn bằng đá cả xét các di-vật đào được 

ờ Ngưỡng-Thiều tỉnh Hà-Nam, ờ lưu - vực sông Hoàng-Hà. Họ 
lầm nhà bằng cành cẳy hay bằng tre, có lẽ như nhà sàn của người 

thượng-du ngằy nay trên các dầm, hồ, hay khe núi (Theo thiên Vũ- 

Cống ở miền đất Chằu-Kinh có nhiều tre). 

Cuộc giao-hiếu cùa Giao-Chỉ đối với Hán-Tộc thế nào. 

Theo các cồ sử các vua nhà Hồng - Bàng là con cháu Thăn- 

Nông thủa đố làm chúa-tầ Trung - Quốc, Lộc-Tục là ông vua đầu 

tiền của phưong Nam hln là có liên-lạc về thị-tệc nên có sự thần 
phục phương Bắc. Dưới Nhà Chu, sự giao hảo giữa phưomg Bắc 

và các dị-tộc .rất là tốt dẹp. Chu Công nói vời sứ‘giả phương Nam 

rằng; kẻ hiền-giả không ham vật chất. Chúng ta không phải là chủ 
các người vỉ dã lằ hìền'già thì không mong ai làm tôi tớ của mỉnh... 

Sứ đáp: Ba năm'nay 'trời đất thay đỗi lệ thường; Mưa hòa, 

gió thuận, sống lặng, bề yên, ắt là thiên triều sinh thánh vì lòng 

tôn kính chúng tôi tự tìm dề triều bái Đức Hoàng-Đế tuy núi 

sông ngấn cách, dường xá xa sôi... 

Vua chúa nhà Hồng-Bàng có là con cháu Thần-Nông haỵ 
không dưới đây chứng tôi sé bàn tới. Giao-Chỉ dầu có sự bang 

giao với Hán tộc vẫn là một xứ tự-do. Ch. Patris còn chép rằng 

Giao-Chl thuở xưa thuộc Dương-Chầu là một trong 9 châu do vua 

Vú mở ra. Vua Vú lập nên nhà Hạ ngự-trị Trung-Quốc tử 2205 

đến 1766 trước T. c... Rồi cũng có nhiều phen Hán-tộc và Giao- 

Chỉ xung-đột vóũ nhau nên nhiều sừ-gia Tău dã ghi rằng Giao-Chỉ 



là giống dần có tinh thần bất khuất mà dưới dầy chúng tôi sẽ 
có dịp nhắc tới. 

Việt - Thường. — Bàn về nước Việt-Thường mười năm trử 

về trước nhiều nhà khảo cồ của ta cùng như ngoại-quốc đá phát-biều 

nhiều ý kiến khác nhau. Việt-Thường ờ đằu ? 

Theo Trần tiên sinh trong “ Việt-Nam sử lược ” Việt- 

Thường Ờ phía Nam Giao-Chỉ. Năm Mậu-Thằn là năm thứ 5 

đời vua Đế Nghiêu (2352 tr. T. L.) Việt-Thường sang cống 

một con rùa ló-n, nẩm Tằn-Máo (1109 tr. T. L.) đời Chu-Thành- 

Vương (là vì vua thứ hai của nhà Chu) đem chim trĩ trắng cống 

vua nhà Chu được Chu-Công-Đản là chó vua Thành-Vương chế ra 

xe chỉ Nam tiễn sứ về nước. Trong sự xức-tiếp với sứ-bộ, nhà'Chú 

phải tìm thông ngôn mới trao đồi được ý-tứ. 

Ông Lê-văn-Hoè trong Việt-Sử đính ngoa cho rằng Việt- 

Thưừng ở vào địa-phưong tỉnh Quảng-Bĩnh ; Quảng-Trị (Trung- 

Việt'ngày nay) là miếng đất dài do Chể-củ nhường cho ta dưới 

đời Lý-Thánh-Tôn tức là năm 1069 Việt - Thường còn thuộc 

Chiếm-Thành. 

Ông L. Wiég er nhà Trung - hoa - học lậi rời vị-trí Việt- 

Thường xa hcm nữa. Ông cho Việt-Thường là Cao-Mên. 

Ông Lê - Chí - Thiếp vậ Đào - Duy - Anh cúng như tác già 

Việt-Nam sừ lược và cạc. nhà .khảo-cồ Pháp không dồng ý cho 

rằng Việt-Thưòng Ở phía Nam Giao-Chỉ (Giao-Chỉ Ở lưu-vực 

sông Dương - Tử) Ông Lê - Chí - Thiệp nói rằng xem bản - do 

Trung-Quốc thế-kỷ 20 trước Thiên-Chúa còn chia ra nhiều bộ-lạc 

trình-độ khác nhau không hiều địa-dư bao nhiêu thì không thề tin 

được sứ-giả Việt 'Thường vượt đường bộ từ Bắc-Việt, hoặc 

theo hải-đạo đến được thành Bình-Dương là kinh-dồ của vua Nghiêu 

tận tỉnh Sơn-Tây, phía Bắc sông Hồng-Hà và dươi đời Chu lại đến 

thành Tây-An ở phía Nam sông Vị, tỉnh Thiềm-Tầy bây giò. Theo 

lé đương-nhiên chỉ có gần gũi nhau, chịu ành-hưỏag của nhau mới 

aự giao-dich với nhaụ. Tém lại Việt-Thưừng là dất tất không 
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xa Hán-tộc, có lề ở phía Nam Dương-Tử vùng hồ Phiên-Dưong 

và sông Dương-Tử. Lý luận này theo ý chúng tôi có ý-nghĩa hon 

cá. 

Ngoài ra ta còn thấy 'Kinh-thư chép đất Dương có nhiều 

gỉống chim lạ, đất Kinh có nhiều Rùa lốn thỉ Việt-Thường 

phải Ở vào khu hồ Phiên-Dương và hồ Động-Đỉnh, rihư 'vậy ta 

càng thấy có sự đối-hợp với việc cống chim trĩ và rùa lớn. Thêm 

vào đó, Tư - má - T hiên nói vùng hồ Phiên-Dương cổ. đất Viột- 

Thường vua Sở Hùng-Cừ ($87 tr. T. L.) phong cho con út là 

Chấp - Tỳ làm vua ở đấy, Việt-Thường và Việt-Chương có lẽ 
là hai tên dùng lẫn cho nhau đề phiẻn - âm cho một tên bản 

thồ như Cao-Mên, Cao - Man, Lào, Lèo. Õng Lê-Chí-Thiệp 

định vị - trí Việt - Thường ở ngay chỗ thành Nam - Xưong 

bấy giò’, căn cứ vào việc năm 508 tr. T. L. vua nưố-c Ngô 

(ở vùng Chiết - Giang - Tô) có thắng đạo hĩnh Sử ở đất Dự 
Chương (Yu Tchang) mà sử nói là thanh Nam- Xương. Người 

Tàu đọc chữ Dự - Chưírag như Việt-Chương. Vì vậy ta mới 

ức doán Việt - Thường là Việt - Chưong. Trước khi đề kết 

Giao - Chỉ ờ trên, Việt - Thường ở dưới thì Việt - Thường 

hẳn không ờ giáp Chiêm-Thành hay miền Nam bẩn đảo Đông 

Dưong dược. 

Nước Việt-Thường ra dời có lé đấ lầu lắm từ đầu đời nhà 

Chu Ờ trên, địa-bân cú; củạ nước Tam - Miêu, giữa hồ Động 

Đình và hồ Phiên - Dương bắt .đầu suy từ khi có nước Sờ thành 

lập ở miền Ho-Nam, Hồ-Bắc sau những cuộc lấn dất về miền Tấy 

cùa Việt-Thường, qua đến đò'i Hùng - Cừ đất Việt-Chương 

ở miền hồ Phiên - Dương mất nết. Người Việt - Thường 

cúng sinh hoạt bằng nghề đánh cá như người Giao - Chỉ 
cổ lê cúng có tục xâm mình nhưng họ thống thạo nghề 
nông hơn. Theo thiên Vũ Cống thì miền Châu Kinh và Châu 

Dương có những sản vật nhừ vàng, bạc, gỗ quý đề làm nhà, các 

thứ trúc đề làm nỏ, lông chim, da bò, ngà voi, da tê ngưu, 

vải gai vấn vần.,. Dân Việt - Thường còn biết chế đồ 
dồng dỏ. Trỉnh độ kỹ-thuật đá tới trịnh-dộ đá mới, Ho sống theo 
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chế-độ thi-tộc và cúng có tín-ngưỡng «Tô-Tem» như người 

Giao-ChL 

Mối quan - hệ giứa người Giao - Chì và Việt - Thường thế 
nào đến nay vẫn chưa được TÓ rệt chl hiết Tằng khi Việt-Thường 

xuất hiện thì tên Giao-Chỉ không còn nứa. Và địạ-bàn ức-đoán 

của người Việt - Thường choán địa - bàn ức-doán của người Giao 

Chỉ một phăn về phía Đông-Nam. 

Ngoài ra Việt-Thường với Giao-Chl đều là người Man-di 

thuộc về Vỉệt-tộc là giống người đá sinh-tụ ở khắp lưu-vực sông 

Dưong-Tử, tử miền Vạn - Huyện (đời Chu nước Quý-Việt) tĩnh 

Tứ-Xuyên ra tới biền, nghĩa là vùng Châu Kinh, Châu Dương 

trong Vũ-Cống. 

Cứ nhứng điều chúng ta biết về đặc tính văn hóa thì Việt-tộc 

vào thời đó có lé chưa chịu ảnh-hưởng của chủng-tộc Mông-Gô- 

Lích như Hán tuy chưa thề nói quyết rằng họ thuộc chủng tộc Anh- 

Đô-Nế-Diêng nhưng chúng ta thẵy tục xầm mỉnh là tục đặc biệt 
của các đần tộc thuộc giống Anh-Đô-Nê-Diêng ở miền Nam và 

Tầy-Nam A-Chầu : Miêu-từ, Lô-lô, Man, Lái, Lê, Dao, Xá, Đàng, 

Đông cho đến người Dayak ở đảo Boméo. Những giống người này 

đều là di-duệ của người Man-di. Theo các nhà nhẳn-chủng-học họ 
chia ra hai giống Tạng-Miếữ (Tibéto-birman và Anh-Đô-Nê-Diêng) 

Nhưng họ không khác biệt nhau mấy ngay cà về đặc tính kỹ - thuật, 

Theo nhà bác học Leroy, Gốurban về nhần-loại-học người Anh-Đô 

Nê-Diêng và giống Tạng-Miến gần nhau quá, nếu có khác nhau thì 

sự khác biệt đó cũng hết sức mong manh, có lẽ vì sự pha chộn tức 

là sự lai giống. Hai đám dằn tộc này đá sống gần gúi nhau chấng 

nên có sự-trạng này hay là đã cùng thoát thai ờ một gốc ? Và 

chúng tôi nghĩ rằng cái gổc người ta đề-cập đó có lẽ là Việt-tộc. 

Các nhà tiền-sử-học^và ngồn-ngứ-học phát biều rằng xuốt từ miền 

A-Xam ở phía Bắc Ãn-Độ trải qua Nam-Bộ Trung-Hoa xuống tới 

Nam-Dương quần-đảo có một thứ văn hóa hiện nay còn di-tích trong 

các dân tộc Anh-Đô-Nê-Diêng. Chúng ta có the ngờ rằng ngươi 

Việt'tộc xưa có4 lê là roột nhánh của chùng-tộc AtĂ-Đô.Nê-Dieng 
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mà trong thồ’! thái cồ ta thấy dã có mạt hầu khắp miền Đông- 

Nam Á-Chầu chăng. 

Bảch-Việt.— Căn cử vào các sử sách cùa Tẳu trong đời nhà 

Chu ta cũng thấy Bách-Việt có mặt ử lưu-vực sông Dưomg-Tử roi 

sau này tản mác khắp miền Nam-Bộ Trung-Hoa. Nói là Bách-Việt 
người ta căn-cứ vào thuyết truyền kỳ về Lạc-Long-Quân kết duyên 

cùng Bà Au-Co- sinh ra trăm con, nửa trai, nửa gái. Sự thực về 
thừi thượng cồ giống Bách-Việt có nhiều nhóm, nhiều bộ-lạc 

sinh sống rời rạc như các dần tộc thiều số ngày nay tại các miền 

Thượng-Du. Đến đời nhà Chu, các bộ-lạc này đi dần đến chơ thống 

nhất do nhúng biến thiên của lịch sử, các bộ lạc lớn kiêm tính và 

hợp lại thành nhóm lớn sau đầy đã đạt đến hình-thức quốc-gia là 

Đông-Việt hay Đông-Âu, Nam-Viật, Mần-Việt, Tây-Việt hay Tây- 

Au và Lạc-Việt. Sau này ba nhóm trên bị dồng-hóa theo Hán-Tộc 

còn lại trên lịch sử dến ngày nay là nhóm Tầy-Âu và Lạc-Việt. 

Vào thế-kỷ thứ 9 một số thị - tộc người Việt-tộc ỉr Chiết- 

Giang có lé có quan-hệ vứi những phằn-tử Việt-tộc ờ Nam-Bô 

Trung-Hoa và đối vó'i Lịch sử của chúng ta là người Việt - Nam 

ngày nay nứa. Họ lập thành nước Việt do một nhà quý tộc họ Mị 
thuộc về thị-tộc Mị cùng họ vứi vua nước Sờ. Buồi dầu trên bốn thể- 

kỷ trước đời Câu-Tiễn, nước Việt chỉ là một nước phụ - dung của 

nưức Ngô, một nưức lớn ở lưu - vực sông Giang và sông Hoài. 

Cuối thế-kỷ thứ 6 vua nước Ngô là Hạp-Lư giận vua nước Việt 
là Doãn-Thường, không theo mình đi đánh nước Sở nên đem binh 

dánh mrức Việt, thắng Doãn Thường ờ Tuy-Lý (phả- Gia-Hưng) 

Doãn Thường chết con là Câu Tiến dem quân quyết từ trả thù giết 

được Hạp-Lư. Con Hạp - Lư là Phù - Sai, cũng trả thù cho cha 

diệt đưọ-c nước Việt. Sau này Câu Tiến nhờ được bề tôi giỏi là 

Văn-Chủng và Phạm-Lái khôi phục được nước Việt phá được 

Ngô xưng bá ở miền Giang-Hoài (năm 402) ngối bá chủ này con 

cháu Câu-Tiễn còn giữ được ba đò"i nứa. Nước Việt thịnh nhất 
vào khoảng năm 472 tr. T.L. gồm cả Giang-Tô và phía Nam tinh 

Sơn-Pông đến đò1! thứ 4 thì suy bại tức là 48 nấm sau đừi Câu- 



42 VIỆT-SỬ TẦN-BIÊN 

Tiến, 46 năm 8au nửa nước Việt bị Sở thôn tính hẳn rpi dần Việt 
phải tản mác xuống miền Nam Trung-Quốc. 

Trạng-thái sinh-hoạt vật-chất của nước Việt đại khái như sau 

này : Cúng như người nước Ngố, ngưòi Việt vẫn sinh nhai bằng 

nghề đánh cá là nghề chính. Nông nghiệp của họ chưa phát đạt vì 

đất xấu, kỹ thuật canh tác còn thô sơ, .lại chưa biết dùng cầy bừa 

và tr,âu bò. Có lé người Việt chỉ trong được lúa nếp ở trên các 

khoảng đất cao và đồ ăn trọng-yếu là tôm cá, sò hển... 

Về y phục, người Việt dệt vải bằng sợi gai hay đay và biết 
dệt vài hoa như người Mường, Thồ là một thứ sàn-phầm rãt 

được người Hán ham chuộng. Người Việt biểt pha dồng và thiếc 

đè làm binh-khí. Người ta đào được ở Chiết-Giang những đă 

dồng như dinh ba chần, dao thương, dao găm, mũi giáo, chuông 

nhỏ, chuông lớn nhất là thứ kiếm đong hai lưới là vật quý báu 

V đời Xuấn Thu. 

Họ sinh hoạt dưới nước nhiều hon lằ Ờ trên 'cạn nên bơi 

lội rất giỏi, biết làm các thứ thuyền nhỏ là Linh và thứ thuyền 

nhỏ dài là Đinh, thuyền lởn gọi là tu-lư, thuyền có lầu tức là lầu thuyền 

và thứ thuyền có gắn múi qua tức là qua-thuyền, Ba thứ thuyền sau 

là thuyền chiến. Các sách chép người Việt rất sở-trưồmg về thủy 

chiến (Điều này làm ta nhận thấy dân - tộc Việt - Nam quà có tài 

chiến đấu đặc biệt về mặt thủy trong các xung đột với Trung-Quốc 

từ 20 thế-kỳ nay). 

Về kiến-trúc, hlnh như họ ờ nhà sằn bằng tre và gỗ, tuy họ 
biết xấy mộ và thành bằng đá và gạch « Việt-tuyệt-thư » chểp nước 

Việt có nhiều thành và lăng mộ còn di-tích đến đời Hậu-Hán. 

Về văn-hóa tinh thăn của người Việt chúng ta chưa được nhiều 

tài liệu đề xét đoán về ngôn ngứ chẳng hạn. Ta chỉ biết xằng tiếng 

nói của người Việt khác tiếng nói của người Hán nhiều. Thường 

một tiếng Việt phải phiên âm bằng hai ba tiếng Hán. 

Về phong tục thì có tục xâm mỉnh cắt tổc là đặc tục của toằn 

thề Việt-tộc. Ho còn tục khắc cánh tay đề ăn thề khác với tục xầm 
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mình cố ý-nghĩa tố tem. Họ thò' quỳ thần, tin điền họa phúc, 

chuộng phù pháp, thồ- người chết rất là thành kính. Các nhà quý 

tộc xây mộ bằng đá và bằng gạch lớn, bò đồ mỉnh-khí bằng đá 

đất hay dồng vàữ áo quan dề ngưò-i chết có do mà dùng. 

Xét các đo đồng và đo gốm khai quật được ờ Chiết-Giang các 

nhà khào-cồ buộc cắc nghệ-thuật của các dồ ấy vào một nghệ-thuật 

lớn gọi là nghệ thuật Đông-Sơn cổ nhiều đặc-diềm tương-tự vổũ 

nghệ-thuật đời Chiến-Quốc ờ miền sông Hoài. Nhứng đặc diềm ẩy 

là hình trôn ốc cập đôi và hình giầy bện. Ông Đào-Duy-Anh cho 

rằng nghệ thuật ấy chính ờ miền Ngô-Việt lúc thịnh thời đá có rồi# 

Sau đó sự xúc-tiếp với người Hán ờ miền Bắc nghệ - thuật đỏ 
ành-hường nghệ thuật Chu-mạt hay Chiến-Quốc và sự di-cư của 

Việt-tọc xuống miền Nam thành nghệ-thuật Đông-Son. 

Về tính tình, người Hán cho người Man-Di (Việt) có tính 

khinh-bạc, hiểu-chiển, sắc-sào về việc binh, không sợ chết, Việt 
tuyệt-thư viết ỉ Họ ở núi mà đi đường thủy, lấy thuyên làm xe, 

lấy chèo làm ngựa, đến thỉ như gió thoảng, đi thì khó đuồi theo. 

Sừ-ký chép: Vì dễ kiếm ấn, họ không lo xa, dành dụm, bon chen. 

Tóm lại người Hán có ý ghê SỌ' tinh thần quật cường của Việt, 
tộc, luôn luôn chổng trả kịch-liệt các cuộc xằm-lăng của họ : ngoài 

ra người Việt lại thường hoài-vọng phát triền về miền Bắc nứa. 

Đáng chú ý là cái tinh thần bất-úy-tử của người Việt mà Cấu- 

Tiễn trong khi đánh Ngô đã có dịp phồ-trương (Câu-Tiễn sai quân 

đến trước quấn Ngô khiêu chiến la - <5 om xòm rồi tự cắt cồ mà 

chết. Giữa khi quân Ngô ngạc nhiên ngắm cái trò tự sát này, quân 

chủ-lực - của Việt ập đến). 

Về chính trị nước Việt dưới đờỉ Câu-Tiln dã vượt qua chể- 

đệ bộ-lạc và thành một quõc-gia theo chế-độ quẳn-chủ phong-kiến. 

Sau khi dánh được Ngô thì Việt vẫn xưng thần vó'ĩ nhà Chu. 

Sau một irăm năm cường thạnh, nước Việt suy-vi. Bao nhiêu che- 

độ kinh-tể chính-trị phổng theo người Hán lại xụp đồ và người Việt 

trờ lại chế - độ bộ-lạc và một phần phiêu-lưu về miền Lãnh Nam 

một phần bị đồug-hổa với người Hán - tộc. 
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Các nhóm khác là Đông-Việt, Mần-Việt vằ Nam-Việt là thế 
nào ngoài U-Việt hay Vu-Việt mà di-chủng hiện còn lưu trên lịch 

sử là dần tộc Việt-Nam do những quan-hệ xa gần ? Các nhóm 

này có tử bao giờ, chưa sử * gia nào có thl trả lời một cách thỏa 

dáng chl biết rằng họ đã có mặt ở các miền Nam-Bộ Trimg-Quốc 

đá lằu đời trước khi nhà Tăn đem quấn vượt núi Ngũ-Lĩah 

xuống chinh-phục (Ngú-lĩnh ỉà dáy núi khởi từ sông Thanh-Giang 

(rivière bieue) dưới phía Nam Trùng-Khánh khá xa chạy tạt qua 

phía Đông đi ngang Quí-Châu, Ho-Nam và Quảng-Tằy roi tiến 

lên Đông-Bắc đến Chiết-Giang, Thiệu-Huug và Ninh-phõ là giáp 

bò- biền thì hết). Bẩy giờ họ đã thành các quốc-gia tuy ỉo-chức 

về mọi phương-diện chưa được quy-củ lắm. 

Đây số phận của họ tử triều-đại nhà Tần qua trỉều-đại nhà 

Đông-Hán ! Nấm 218 năm đạo quân Tăn gồm những kẻ vong 

mạng, những ré thừa và lái buôn mở cuộc Nam-chinh, Đạo quân 

thứ năm ngừng lại trên sông Dư-can trong tỉnh Quảng-Tây, ờ phía 

Nam hồ Phiên - Dương phụ-trách việc dánh Đông - Việt và Mần- 

Việt khi đó là những quốc-gia mới chớm nở. Hai nhóm này nhờ 
cơ-hội mà trở nên độc-lập. 

Đông-Việt bẩy giờ đóng ờ trung-tầm-diềm miền Vĩnh-Gia, 

thuộc On-Châu, tinh Chiết - Giang về phía Nam Tâm - Mỏn - Loan. 

Mân-Việt ở trung-tầm Mẳn-huyận, thuộc Phúc-Chấu trong dịa-hạt 

Phúc-Kiến ngày nay. 

Thể quân Tăn bấy giờ đang mạnh, việc bình-định Trung- 

Nguyên thành công với cái kết quả rực - rỡ' huy - hoầng cùa 

nó khiến hai nhóm Đông-Việt và Mần-Việt khiếp sợ, nhờ vậy mà 

quân Tần thắng nhanh chóng, dễ dàng ngay trong nấm đầu. Chinh-phục 

xong, Tần hợp hai nước lại làm một, đặt thành quận Mân-Trung 

Quốc-Vương bản-xứ hạ xuống làm quan-trưởng (tù-trưởng) đề 
cai trị dân như cú. 

Đến ít năm sau Tăn suy-biển, Đông-Việt và Mẳn-Việt theo 

chư-hău đánh Tần rồi lại giúp Hán dánh Sờ. Hán Cao-đế năm thứ 
5 (202) thường công cho tù-trường Mẫn-Việt là Vô-Chu tước 
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Mân-Việt-Vương. Đển Huệ-Đề năm íhứ 3 (192) chia lại đất Mân- 

Trung cũ mà đặt thêm nước Đông-Hải ' và cúng đề thưởng công 

cho tù-trưởng Đông-Việt là Dao, Hán phong cho tước Đỏng-Hải- 

Vương, đô đóng ở miền Vĩnh-Gia. 

Sau này Mân-Việt và Đông-Việt xung-đột với nhau dá là cơ- 

hội rất tốt cho sự kiêm-tính của nhà Hán. Buoi đầu hai nước này 

thần-phục nhà Hán nhưng vẫn nuôi hoài-vọng tiến về phương Bắc 

nếu có dịp thuận tiện cho nên cả hai đã phụ-lực cho Ngô-Vương-Tỵ, 
và Hoài-Nam-Vương Lệ trong việc phản Hán. Nhà Hán e ngại 

Mân-Việt hơn hết. Rồi Hán dụ được Đông-Việt giết Tỵ quay về 
với mình. Con Tỵ là Tu-Cầu xin Mân-Việt đánh Đông-Việt năm 

thứ ba đời Vũ-Đế (138) Đông-Việt thế nguy cầu cứu Hán nhưng 

khi tướng Hán là Nghiêm-Trợ xuất binh thì quân Mân-Việt đá rút 

lui về Nam vỉ trong nước có loạn. Nghiêm-Trợ đến Đông-Ẵu lấy 

danh nghĩa cứu nạn đói, liền dời một phần đông dần Đông-Au về 
Giang-Hoằi có ý rút bớt thực-lực cùa Đông-Au dề tránh hậu họa. 

Có lẽ một phần dần Đông-Au đá chổng lại chính-sách này nên theo 

vua di-chuyền xuống miền Nam ở gần Tuyên-Sơn tĩnh Phúc-Kiến. 

Năm thứ 6 hiệu Kiến-Nguyên (135) Màn-Việt đem quấn đánh 

Nam-Việt. Nam-Việt cúng cầu cứu nhà Hán. Vương-khối được 

Hán-đế cử đi đánh Mần-Việt cùng Hàn-An-Quốc, mọt do đường 

Dự-Chương, mệt do đường Cấi-Kê nhưng chưa tới bờ cói Màn thì 

Mân-Việt vỉ nội loạn phải xin hàng. 

Nam-Việt.—- Nhóm Nam-Việt cúng như Màn-Việt và Đông- 

Việt là amột trong nhiều nhóm Việt-tộc. Nam-Việt có tên này có 

lé từ khi di-chuyền xuống Nam-bộ Trung-Hoa cùng thòõ với các 

nhóm trên đây, rồi sau này Triệu-Đà dưới đời nhà Tần chinh-phục 

được nhóm Nam-Việt và Au-Lạc lập thành một Đé-quốc Ở miền 

Đông-Nam-Á-Châu và tự xưng Đế. Chính dạo quân thứ tư trong 

năm dạo quần Tần đã ở phía Nam Dự-Chương do dường Đại-Du 

(nay là đèo Mai-Lính) tiến vào Quảtig-Bòng là lĩnh-thồ của nhóm 

Nam-Việt. Có lê đạo quân thứ 5 sau khi chiếm' được Đông-Việt 

và Mìn-Việt đá theo đường bề do đèo Yết-Dương tấn công vào 



46 VIỆT-SỬ TẲN-BIÊN 

Phiêu-Ngung (Quảng-Chầu ngày nay) Đạo thứ nhất, thứ nhỉ, thứ 

ba tiến, vào phía Bắc Quảng-Tây vầ Tây-Bắc Quảng-Đông không 

gặp sức kháng chiến nào đáng kề. Nhưng ít lầu sau họ bị người 

Tẳy-Âu chống trả kịch-liật ở miền Quầng-Tầy, phăn vấn đ'ê tiếp-tể 
khó khấn do đường xá xa-xôi, phần do khí-hậu ác độc nên luồn ba 

năm đoàn quân viễn-chinh của nhà Tần bị khốn đốn và hao mòn vô 

kề (Xin coi cuộc kháng-chiến của Tầy-Âu ở đoạn dưới đầy). Bị 
ngửng lại ờ đầy, nhà Tần đặt luôn bộ máy cai trị ở các nơi đá chiếm 

được như Ở Đông-Việt, Mân-Việt, Quảng-Đông và Quảng-Tầy 

lập ra ba quận Nam-Hải, Quể-Lâm và Tượng-Quận. Năm 214 

việc đặt quận huyện thành tựu, nhà Tần cử Nhầm-Ngao làm Đô- 

úy quận Nam-Hải và Triệu - Đà làm Huyện-lệnh Long-Xuyên 

(huyện, thuộc quận). Đến khi Trung-Quốc có loạn, chư-hầu nồi lên 

đánh đồ nhà Tần, nhà Hán ra đời thì Triệu-Đà chính-thức 

chiếm địa - phương này làm của riêng trong mệt giai - đoạn 

nhưng sạu cúng thần phục nhà Háu. Đến khi Triệu-Đà chết đi 

các con cháu kế nghiệp bất tài, nhà Hán chiếm hẳn được Nam- 

Việt. Au-Lạc bặy giờ nằm trong phạm vi ảnh-hương của Nam-Việt 

cũng nhào theo. Roi Nam-Việt cùng bj chia làm quận huyện. Tuy 

dằn Nam-Vìệt không bj cướng-bức di-cư như Đông-Việt và Mận- 

Việt đề đồng-hóa với Hán-Tộc ậỊurng tử đời Tăn họ ăn chung 

ở lộn với mấy vạn quân Nam-chitịh và một vạn năm ngần phụ-nữ 
Hẩa mà Triệu-Đà được nhà Tăn cấp cho đề giớ việc may vá cho 

qụân lính nên ngay tự thời Nam-Việt thịnh đạt đá có sự pha chộn 

giữa hai dằn tộc Hán-Việt... 

Một điều đắng chú ý là sau khi nước Việt bị diệt, nhiều 

nhóm tàn dần Việt chạy xuống các miền Quàng-Đông, Quẵng-Tây, 

Phúc-Kiếa tụ-họp với nhứng người đong-tệc là Mân-Việt và Đông- 

Ẫu đá di-cư từ trước. Có trình độ văn hóa khá nên khi họp với 

các thi-tộc miền Nam họ đem đến đây một hình-thức chính-trị, kinh- 

te cao hơn. Những nhà quý-tộc của họ họp thành những bộ-lạc 

lfrn mà tự xưng là' quằn-trường (tù-trường) hay tồ-chức thầnh cắc 

quõc-gia rSi tự xưng vương, ngay từ khi họ còn sinh-tụ tại miền 
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Chiết-G iang cho tới lúc họ tàn mác dăn xuống miền Đông-Nam 

Tiung-Quốc. 

Đề có một nhận định ró rệt về mối liên-hệ giữa người Việt- 

Nam chúng ta ngày nay và các nhóm dồng tộc trên đầy chúng tôi 

xin trinh băy các dặc-tính văn-hóa của người Bách-Việt sau khi dã 

nói về người U-Việt cúng cùng về một vấn-đề. Cấn-cứ vào những tài 

liệu rải rác ờ các co sử như Sừ-ký, Hán-thư và nhất là tác-phlm 

của Hoài-Nam-Vương Lưu-An là người Hán sư sinh trưởng ờ 
miền tiếp cận của Bách Việt thỉ biết rằng người Việt xưa sống 

một cách rất đơn giản. Họ không có thành quách, thôn ấp. Họ ờ 
{Tong các vùng rừng núi, bờ lau, khe suối. Họ rất thạo thủy chiến 

rất quen dùng thuyền, ở trên cạn ít mà ở dưới nước nhiều. Họ cắt 

tóc, xầm mình, dóng khố ngắn dề tiện bơi, lội tay áo cộc đề tiện chèo 

thuyền. Ở đào Hải-Nam cũng là nơi thuộc địa-bàn cùa người 

Bách-Việt, theo sách Hán-thư đàn ông cầy ruộng trồng lúa nếp, 

lúa tẻ, day gai. Đần bà trong dầu, nuôi tằm. Có lẽ ờ miền dồng 

bằng trong lưu-vực sông Tầy-Giang miền Quàng-Đông và Quàng 

Tầy người Bách-Viật cũng làm ruộng theo ký-thuật thô sơ như 
dần Hải-Nam vậy. 

Người Bách-Việt đá biết nuôi gia súc như bò, đê, lợn, gà 

chó. Họ có các sản vật quý như sừng tê, ngà voi, đồi moi, trân chầu, 

ngọc, cờ, bạc, trái cẳy (quả nhán^quà vài) vải, gai. Hẳn họ cũng biết 

ký-thuật đo đồng như người Ngô-Việt nhưng chắc không tinh 

bằng dần Ngô-Việt. Họ ít giao thông bằng đường bộ nên không 

dùng ngựa. Họ không giỏi thương mại nhưng có nhiều sàn-phầm 

nên giạqdịch nhiều với người Trung-Quốc tại Quảng-Đông, Họ-p- 

Phố, Tư-Vãn và Phiên-Ngung một thời đã thành một thj-trường lớn. 

Về kiến-trúc họ chưa có gì dáng kề vì chỉ ở nhà sằn, nhà 

gác bằng tre hay bằng gỗ, ngay như thành trì đề phòng ngừa quấn 

dịch họ cúng không có như người nướr Việt trong thời cường 

thịnh. Họ chỉ nhờ thể rừng núi hiềm trờ đè tự-vệ thôi. 

Về văn hổa tinh thần họ' cũng không khác người Việt mấy 

và người Hán cúm)’ rVio ho là khinh bạc và hiếu chiến. Họ vẫn 
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cồn sổng theo chế-độ thị-tộc. Có lẽ riềng nhóm Đông-Au và Mần- 

Viật dã tiến-bộ hom và đá tiến qua chế-độ gia-tộc, về chính-tri 

có lé họ ở giữa chế-độ bộ-lạc và phong-kiến. 

Lạc-Việt và Tây-Âu. — Theo tác-giả Nguon gốc dân-tột 

Việt-Nam, tồ-tiên trực-tiếp của dân tộc Việt-Nam là nhóm Lạc-Việt 
sinh-tụ ờ miền Trung-châu Bắc-việt và miền Bắc Trung-Việt. 
Nhưng nói một cách chuần-đích rằng nhóm này dến chiếm đóng 

Ở đây tử bao giò' thì chúng ta chưa có cầu trả lời rứt khoát, 

chĩ biết khi Triệu-Đà cát-cứ huyện Long-Xuyên thuộc Nam-Hảj 

(Quảng-Đông) thì người Lạc-Việt đá có mặt ở lưu-vực sông Nhị- 

Hà roi. Ở đầy họ đá tồ chức thành quổc-gia tuy chưa ra khải tình 

trạng bán-khai và ngự trị quốc-gia Lạc-Việt bấy giò- là họ Hồng- 

Bàng. 

Căn-cử vào Tử-Quảng (do Sừ ký sách án dẫn) người Mần-Việt 

ĩr Phúc-Kiển đều họ Lạc cả khiến ta ngừ rằng người Lạc-Việt ở 
Việt-Nam bầy giờ với ngưừi Lạc-Việt ờ Phúc-Kiến có mối liền-hệ 
vón nhau. Về nhần loại học, ồng Cl. Madrolle trong bài Le Tonkin 

ancien B.E.F.E,A. XXXVII đá phát biều ý kiến này rồi ức-đoẩn 

ờ Phúc Kiến có một nhóm Việt-tộc làm nghề chài lười, hàng-hải 

đã dùng thuyền gỗ hay mảng tre có buồm hằng năm theo gió mùa, 

nhân gió bấc phiêu ỉưu theo dọc miền duyên-hải roi ghé vào miền 

Trung-Chằu sông Nhị, sông Mã (Việt-Nam) nhóm này cúng dã có 

phen vượt biền xuống cà Nam-Dưomg, roi lại theo tiết gió nom 

quay về cấn-cử. Có thề một số đã ở lại Bắc-Việt đề sinh sống, vỉ 
ở đẳy đất cát có nhiều mầu mớ cho tcri khi dằn Việt tại miền Đông 

Nam Trung-Quăc bị Sử diệt kéo cả toàn-thè bộ-lạc xuống Bắc- 

Việt. Hán-Từ-Quảng đã cấn-cứ vào một số người họ Lạc còn sót 

lại òr dất Phúc Kiến nên nói rằng người Mân-Việt họ Lạc. 

Tại sao có cái tên Lạc-Việt ? 

Ông Đào-Duy-Anh cho Tằng nhóm Lạc-Việt ấy đâ thường, tự 
sánh mình vó-! một giống chim hậu điều cứ đến mùa gió bấc lạnh lẽo 

cúng dời bừ biền Giang-Nam với họ và tiến xuống miền Nam, đến khi 

mùa nóng'trừ về thì chim và ngưừi cúng quay lại chốn cú, Dần dần 
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trong tấm-lý của họ phát sinh ra quan-niậm tô-tem (giống chim Lạc 

Ỉằ một giống chim hậu-điều về loài ngỗng trời). Họ nhận giống chim 

Lạc là vật-to nên lấy tên của giống chim này đặt cho thị-tộc của 

mình. Pầi họ mang lông chim Lạc ở đău và Ở minh, lại trang-sức 

thuyền của họ thành hình vật-tS hoặc đeo khắp nơi trong thuyền 

những huy-hỉệu vật-to cốt đề cầu một sự hộ-vệ của .vật-tồ trong khi 

lăn lóc giữa sóng giỗ be khơi. Ngằy nay người ta thấy mặt trống 

đong Ngọc-Lư có chạm các hình-ảnh này. Các nhà khâo-co Pháp 

như Goỉoubew vằ Finot cho rằng sự-kiện nằy do ý nghĩa tô-tem. 

Đầy ch! là một sự ức-đoán căn-cử vào các di-tích mà các nhà khảo 

cồ đá tỉm thẩy. 

Lần cận vớ ị nhóm Lạc-Viật là nhóm Tằy-Việỉ hay Tây-Au ở 
mé Đông Nam Quảng Tây đã nằm trong chương trinh chinh phục 

(Bách-Việt) của nhà Tan trong khi quần Tần xẻ sông ngòi đề chuyền 

vận binh lương xuống các vùng Quế-Lâm, Nam-Hâi. Tằn diệt dược 

Đâng-Ãu và Mẳn-Việt nhưng vấp phải sức kháng chiến của nhóm 

Tây-Ẫu mặc đầu hạ được tù trưởng là Địch-Hu-Tông. Sau này 

quằn Tây-Âu rút vào rừng sầu, một mặt cứ đêm lại tiến ra cỊỊánh 

du-kích giết dược Đo-Thư là quan Uý nhà Tần và làm hao mòn 

mẩy chục vạn quân của Tần nữa. Cứ lời Lưu-An, sau sự thất bại 

đau đớn trên đầy quần Tần rút về miền Bắc chiếm đóng phía Bắc 

sông Ly, Anh-hưởng của Để-Quốc .Tần mới choán được địa phận 

Quể-Lằm tức uạt-Lâm bấy giờ và miền Nam-Hầi (tức là Quảng- 

Tây) mà thôi. 

Ngày nay người ta ngờ rằng người kế tiếp tù trưởng hay thái 

tử chết ở núi Bách-Lộc là mọt người con thứ cua vua Thục mà sừ 
chép là Thục-Phán (An-Dương-Vưomg) đá có công chống Tần trên 

đây sau khỉ nước Thục (ờ Tứ-Xuyên) bị Tần diệt được (Sử ký 

chép việc ẩy vào năm thứ 5 dời Chu Thành Vương tức năm 316) 

khi dư đẵng chạy về phía Nam-Lãnh nấu minh ở Diên-trì là đất 

cùa Sở cừu dịch với Tăn mới chiếm được. 

Roi Phẩn cảm thẵy đất dung thần chật hẹp, nghèo nàn, nên 

chiếm đắt Tầy-Ãu và Lạc-Việt, theo lối con đường xe lửa Điền- 



50 VIỆT. SỬ TẲN-BIỆN 

Việt ngày nay rồi qua Khúc-Tịnh, Mông-Tự lăn xuống sông HSng- 
Hà chiếm Lạc Việt, hợp Tầy-Au và Lạc-Việt vào làm một thành 
ra Ẳu-Lạc sau này lấy Cề-Loa làm kinh-dô, tự xưng hiệu là An 
Dương-Vương (có lẽ muốn lấy nhớ lại tên cố hương là Hòa- 
Dương, tên miền đắt Thục ở Tứ-Xuỹên). 

Việc Thục-Phán vào đất Việt có lé xly ra trước khi quần 

Tần đánh Tây-Âu. Lúc này Tầy-Âu đá thuộc về Thục Phán. 

‘Đến ngày nay, cấn-cứ vào thuyết của L.Aurousseạu người ta 
găn như quyểt-định rằng người Việt-Nam bẩy giờ tức là người 
Lạc-Việt thuở xưa sinh-tụ ờ miền Nam-bộ Trung-Quốc, sau này 
trôi dạt xuống lưu-vực sông Nhj-Hà. Các nhà khảo cồ gần đây 
đào sâu các tầng đẵt thấy hài cốt người Anh-Đô-Nê-Diêng, Mê 
La-Nê-Diêng ở dưóõ, còn hài cốt người Giao-Chỉ ở trên nên cho 
rằng người Lạc-Việt đến lập cơ-sở ờ Bắc-Việt chưa lâu lắm. 

Lấy gì căn-cứ dề nói rằng chúng ta là một trong đám Bách 
Việt ? Các nhà sư-học và cồ-học đá dấn chửng bằng những hình 
dáng, tính-tình, phong-tục và các dặc-tính văn-hóa của người Việt 
là những tiêu-chuln vững chắc nhất xưa nay về nhân-chủng-học, 
dề ẵn-djnh nguon gốc và giòng giống của một dần tộc. 

Thuyết nói rằng ngưố-i Việt chứng ta đến miền Trung-Châu 
sông Nhị và sông Mã chưa lâu lắm cỗ thề dúng vì trên khu-vực này 
giống người Anh-Đô-Nê-Diêng đá đến trước chúng ta. 

Họ do bán-dảo An-Độ di-cư tóũ và chiếm dóng những miền 
doi, núi giẩp Trung-Chầu Bắc-Kỳ (Phỏ-bình-gia và làng Cườm ở 
Bắc-Sơn, Hòa-Bỉnh, chợ Gành) và miền Bắc Trung-Kỳ (Đa-Bút ỗ* 
Thanh-Hóa, Cầu Giát và Nghệ-An) Nhà Bác-học Sylvain Lévy lẩy 
ký-thuật đồ đá trau tìm thấy ở xuốt bẩn-đầo Ẩn-Độ-China mằ 
cho rằng nhứng thứ nằy đá do người Anh-Dô-Nê-Diêng dưa tới. 
Nhiều nơi cồn có những đống vò sò, vò-điệp coi là di-tích 
sinh-hoạt của người Anh-Dô-Nê-Diêng có lê đá sống về nghề 
chài lười ở ven sông và bên bờ biền. Người Lạc-Việt mà có người 
phỏng doán có thề cúng lầ giống Anh-Dô-Nê-Diêng làm nghề chài 
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Ịưới đá tiếp-xúc với người thồ-trước miền Bắc Việt-Nam cùng 

phương-thức sinh-hoạt tương-tự rồi dần dằn dồng-hóa họ. Một phần 

của đám thồ - trước vỉ sự phát - triền quá mạnh cùa người Lạc- 

Việt đá bị don lên rửng núi, còn đề lại ngày nay những di-tích như 
hài cốt và các đo dùng trong đời sống hằng ngày của họ, đã do 

các nhà địa-chất-học khai-quật được. 

Khi còn ờ Phúc-Kiến người Lạc-Việt đá tiếp-xúc với Hán- 

tộc thuộc giống Mông - Gô - Lích, dưới đời Triệu - Đà và 

Hán-thuộc lại thêm cuộc tỉnh duyên ểp uong trên 12 thể kỷ vóũ 

Hán phen nứa tất nhiên dòng máu Việt phải pha chộn một phăn 

nằo yếu-tố Mông-Gô-Lích. Trong giai-doạn thành nước Ãu. 

Lạc, phiêu-bạt xuống vịnh Bắc-Việt, chúng ta lại gá nghĩa với giống 

Anh - Dô - Nê - Diêng (nếu quả người Việt chúng ta không là 

một chi-nhánh Anh-Dô-Nê-Diêng) nên hẳn chúng ta đá thành 

một giống tạp-chùng do bao nhiêu cuộc sẩo lộn kề trên. Nữ-sĩ 

Colanỉ tìm đưọ-c trong mệt cái hăm mỗ ở làng Cườm (Bẳc-Sơn) 

một cái dầu lâu gồm cả tính chất Anh - Dô - Nê - Điêng và 

Mông-Gô-Lích. Truy cứu theo đặc-tính sinh-lý ở nơi chúng ta, 

người ta cho rằng có sự pha máu giữa giống Anh - Dô - Nê - 

Diêng vời giống Mông-Cồ, nếu xét tầm vổc người Việt-Nam 

cao độ Im58, chấn, tay khẳng-khiu, cái'sọ tròn (chỉ-xuẩt 82,8), 

môi hơi dầy, miệng hơi vầu, mắt dẹt và hơi tròn mắt có mí và hơi 

xếch, gồ má cao, rằu thưa vầ cứng, da ngăm ngấm, ta không khỏi 

không nhận đẩy là dặc-tính sinh-Iý Mông-Gô-Lích. Sự pha 

chộn này đã tạo thành con người Việt-Nam cỏ thề coi là mệt 

thực-tế tuy vậy không nên quên rằng qua các biến-chuyền của Ljch- 

sử và do ảnh-hường của thời tiết, thồ-ngơi, con ngựò-i Việt-Nam 

cbn chịu nhiều sự thay đồi nữa vằ cổ nhiều sắc-thái khác dề trở 
nến riêng biệt ngày nay. 

Cái đầu mà nữ-sĩ Colani tìm ra trên điy có lẽ là của một 

người Lạc - Việt lạc lông vào đám rtúh - Dô - Nê - Diềng 

bj dồn lên miền sơn-cước. Đến Bắc-Việt sau khi đá là chủ nhần 

ông lưu-vực sông Nhị và sông Má, hẳn người Lạc-Việt vẫn tiếp- 
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tục nghề chài lười nhưng có lề chỉ một phần nào sống gần biền, 

ngoài ra dân Lạc-Việt đá theo sinh-hoạt định-cư và lấy nghề nông 

làm cãn-bản do đó sách Quâng-Chầu-ký chép về Giao-Chỉ nói : 

vua là Lạc-Vương, dân là -Lạc-đẳn, ruộng là Lạc-điền và Lạc-Dân 

đã biết dùng nước thủy-triều lên xuống đề làm ruộng. Theo sách 

Hậu-Hán-thư khi Lậc-Việt đá thuộc về Hán mà dân Lạc-Việt ờ 
Cửu-Chân vần chưa bỉết cầy, bừa bằng trầu, bò có lẽ vì sự tiến- 

hóa của dân Lạc-Việt mới chì phát triền tại lưu-vực sống Nhị mà 

thôi chăng ? ơ Trung-Chấu Bắc-Việt người ta tìm thấy lưới cày 

và lưới cuốc bằng dồng. Về đo dùng thì ở lưu-vực sông Nhị, sông 

Đáy nhất là ở Đông-Sơn trên bờ sống Má, người ta tìm thấy đo 

đắ, đo gốm và đồ đong của người Lạc-Viật. Về những đo đá, các 

nhà khảo-co cho là thuộc về thời-đại đồ đá mới còn sót lại. Đo 

gốm đào dược Ở Đông-Sơn thuộc về hậu-kỳ của thời-đại đo đá 

mới mà hình-thức cùng ký-thuật tương-tự vỏ’i các đồ đào được ở 
Chiết-Giang. Người ta cho rằng kỹ-thuật này có lê do người Lạc- 

Việt đem đến vỉ người Anh - Dô - Nê - Diêng chưa tới một 

trlnh-độ kỹ-thuật cao như vậy. Đồ đong phần nhiều là binh-khí, 

búa, rlu, mũi thương, múi mẩc, dao gấm, múi tên, lưới qua giống 

hệt như các thứ tìm được ờ miền Giang-Hoài và Chiết-Giang của 

người Việt-tộc. Song tử khi truyền đển Việt-Nam thì kỹ thuật đo 

đồng của người Lạc-Việt mà xuất-xứ là miền Ngô-Viật có lẽ đá 

chịu ít nhiều ằnh-hưởng của vãn-hổa Anh-Dô-Nê-Diêng rồi 

nhờ điều-kiện sinh-hoạt dế dàng được phát-đạt dần đến một trình- 

độ khá cao. Cái trống đồng Ngọe-Lư hiện giứ dược ờ viện Quốc- 

Gia bảo-tàng ở Hanoi đi chứng tỏ lời chúng tôi nói đầy. 

Mã-Viện cúng dá lấy ờ đất Lạc-Việt mệt cái trống đồng loại này 

đem về nước đúc tượng ngựa dồng. Theo Lầm-Ap-ký dan ờ Thỏy- 

kinh-chú người Lạc-Việt còn đúc cả thuyền bằng đong nửa. Xem 

các dồ dồng tim được ở Đông-Sơn người ta thấy có khắc hình 

người, có tóc búi sau gáy có bịt một cái khăn ngang hai mối thắt 

lại thả dài xuống lưng, ơ mỗi tai có đeo một cái vành lờn. Hình 

như lưng có thắt một cái giây, ở sau lưng có một cái tua bỏ thõng 

xuống. Lại có một hình người khắc, tai cúng đeo vành lờn, nhưng 



XÃ-HỘI VĨỆT-NAM XƯA VÀ NAY 53 

phần thân dưới mang một cái váy, như vẩy Mọi ngằy nay. Ờ 
trưóx váy cố thêm miếng lá phủ. Tóc thỉ búi cao lên đinh đău, 

một nửa kết thành bím bò thông xuống lưng. Búi tóc có bịt một 

cẩi khăn. 

Kiều tóc và kiều khăn này giống hệt cách trang sức của người 

Dayak ngày này. Nhìn vào cành-tií sinh-hoạt y phục, vật dụng 

hiện thời của nhứng dằn tộc Nam-Dương (Indonésien) ta có 

cảm tường rằng đằy ỉà dấu-tích hay hlnh-ành xưa kia của dân tộc 

Lạc-Việt trước khi chịu ảnh-hưởng của văn minh Trung Quốc 

(đầu Tây lịch kỳ-nguyên). Những thứ đó có lẽ là nhứng tiêu-chuần 

khá vững vàng dề ta quyết định về nguồn gốc dân tộc chúng ta. 

Người Lạc Việt có tục xâm mình, tin mình là con cháu Giao 

Long (truyền thuyết con Rong cháu Tiên) mà họ gọi là Lạc 

Long quần. Họ tin tưởng quỷ thần, có tục chôn người chết bỏ 
đồ minh khí bằng đá và bằng dồng. vào quan tài trước khi hạ 
xuống đất. Tôn giáo có tính cách nông nghiệp. Mối năm về mùa 

Xuân họ mở hội cho trai, gái tự do vui đùa hát xướng có ý nghía 

ghi dấu mùa Xuân và mở mùa nông. Trai gái dùng trầu cau làm lễ 
căụ hôn. Trong những hội hè Ở các nơi dân dã có tế lễ rất thành 

kính. Nhiều miền thượng du ngày nay dằn sơn cước cũng vin rất ham 

chuộng và vin bảo tồn phong tục này. Về chế-độ xá-hội khi mới 

đến dằn Lạc-Việt còn theo chế-độ thị-tộc như người thò-trước 

Anh-Đô-Nê-Diêng. Sau này nông nghiệp phát đạt, .họ tiến đến 

chế-độ gia-tộc phụ-hệ, còn ở nhứng miền hẻo lánh, rừng aứi 

chế-độ thị-tộc vẫn cồn tồn tại. 

Hậă-Hán-thư quyền 116 chép về văn hóa của người Lạc 

Việt như sau: « Người Giao-Chỉ không phân biệt trưởng ấu... 

Không biết lễ giá thú, chỉ theo dâm hiếu mà không biết tỉnh cha 

con, không biết đạo vợ chong nghĩa là không có tồ-chức gia-tệc 

theo chế-độ phụ-hệ, chế-độ tôn pháp như Trung-Quốc. 

Trong sớ của Tiết Tôn ờ dời Tam Quốc (Tam Quốc chí 

quyền 53) có đoạn nóị rằng khi mớị thuộc Hán, ngưồi Giao Chỉ 
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ờ huyện Mê-Linh, Cửu-Chần và Đô-Lung hễ anh chết thỉ em lấy 

chị dầu, dó là di-tích của chế-độ mấu-hệ. Sau này xúc tiếp mồi 

ngày một sâu với văn hóa Bắc - phương những phong tục dấu 

vết của thời man mọi này tiêu-ma dăn cho đến mất hằn tử. 

thời Tích-Quang và Nhậm-Diêm tức lầ thời Đông-Hán. Trong 

cuốn Xã-Hội Việt-Nam ông Lương - Đức - Thiệp có nêu ra 

điềm này và trong cuốn Les grandes époques de 1 Indochine 

Buỉletin de la S.E.M. du Tonkin, Tome XV N° 2 pp. 281-287 

Ông L. Finot cũng có nói: Dần Văn Lang trước thế-kỷ thứ 2 

và thứ 3 còn sống ở trong trạng-thái gia đình mlu-hệ (matriarcat) 

và có tục đàn bà góa phải tái giá với anh em chồng (Lévirat). 

Trạng-thái này dời đồi lần lần do sự đSng-hóa vóù Tầu đề từ 
gia-tộc mẫu-hệ biến thành gia - tộc phụ - quyền. Ông Nguyễn 

Văn-Tố bác bỏ kịch-liệt thuyết này cho rằng không có chế-độ 
thị-tộc mlu-hệ vì họ Hong-Bàng từ vua Đế-Minh dến Lộc-Tục 

(Kinh - Dương - Vương) đá có việc hôn-phõi tức là không có 

việc dàn bà chung chạ vó-i nhiều người đàn ông, các con chỉ 
biết cố mẹ và cúng không có tục dàn bà góa phài tái giá với anh 

em chồng. Chúng tối thiết nghĩ chế - độ mấu - hệ có thề xuất 
hiện dưới đời thái-cề và thượng-cồ ở bất cứ nơi nào khi người 

ta chưa có văn-minh, đạo-đức. Lời phản đối của ông Nguyễn- 

Văn-Tố phài chăng vì lòng tự-ái dân-tộc ? 

Về tồ - chức chính - trị các thị - tộc Lạc - Việt cồn là 

những bộ - lạc đặt dưới quyền một tù - trưởng và khi thị - tộc 

Lạc - Việt đến Bắc - Việt khuynh - hướng tập - trung bắt đâu rồi 

thành một chế-độ phong-kiến sơ sài. Tình-trạng này khởi tự họ 
Hồng - Bàng nên sừ chép bấy giờ có vua là Lạc - Vương, 

dân gọi là Lạc - Dân, các cấp chỉ - huy là Lạc - hầu, Lạc- 

tướng, Bố-chính chia nhau các thái-ấp lớn nhò tùy ảnh-hường 

chính trị của mỗi nhân vật. Và cúng do việc phân chia đất đai này ta 

nhận thấy đò-i sống của Lạc-Việt khi đó là đời sống định-cư từ 
các miền Cao - Nguyên cho tới cắc địa-phương Trung-Châu 

trên lưu-vực sông Nhị, và sông Má. Chế-độ phong-kiến đó 

hiện nay cbn tồn tại ở các nơi người Mường trú-ngụ cho ta một 
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hình-ânh có thề phù-hợp vứi đời sống cồ xưa của dần ta k! 

tử họ Hồng-Bàng... 

Tiong khi xét về nguồn gốc của, người Giao-Chỉ, Đông-Ẫu, 

Mẳn-Việt, Tẳy-Âu và Lạc-Việt chúng tôi dá trình bly các 

đièm tương đồng của các thị-tộc trên đầy với thị-tộc Lạc-Việt 

chúng ta, và chúng ta có thề quyết định rằng : 

1. — Người Lạc-Việt của chúng ta xuất hiện từ đời thái cồ ữ 
miền Bắc Nam-Bộ Trung-Hoa và dần dần tản mẩc xuống miền Nam, 

2. — Chủng-tộc của chúng ta do các biến-thiên của Lịch-sử 
đá Iln lộn với người Hán-tộc nên có yếu-tố Mông-Gô-Lích 

trong huyết - thống. Chúng ta lại hỗn - hợp cả với giống Anh- 

Đô - Nê - Diêng là một giống rải - rắc ở khắp Đông - Nam - Á 

Châu và dẵ đến bẩn-đảo An - Đệ - Chi - Na trước chúng ía. 

3. — Người Lạc Việt chứng ta đá tiên phong phiêu.lưu 

xuổng Bắc-Việt và miền Bắc Trung-Việt trước áp-lợc của người 

Hán - tộc. 

4. — Người Lạc-Việt chúng ta là những phần-tử dúng-cằm 

nhất có lẽ vì được hưởng nhiều đạc-tính quý báu nhò" sự pha mẩu 

với nhiều chủng-tộc nên đá đương đầu dược với nhiều cuộc xâm- 

lấng của Bắc-phưong mặc dẳu đá phải trải nhiều phút thăng trầm 

bi-đát. Và cũng có thề nói rằng những cuộc thăng trầm này 

đã hun đúc cho dân-tộc chúng ta một tinh-thần tranh-đấu bền-bỉ, 
đề ton tại, dưới vòm trời Đông-Nam-Á tới ngày nay. 

Chú Thỉch..— 1Cũng đứng trước vấn-đề này trong khi bàn 

về Vấn-Kóa Đông-Dương trong tuần báo Tri Tân (số 99) riêng học 

giả Nguyễn-văn-Tõ tồ ý rất dè-dặt nên dã viết như sau đây: 

« Có người nói Việt-Nam đến ở nước Nam chưa lẩy gì làm ỉẳu 

lắm, do cuộc di-dân từ phía Đông nước Tàu đi xuống nhưng sách 

Tầu chép không rô nên có người đã bác thuyết ấy kịch-liệt. Vậy 

không nên theo, chì nên nói rằng : Thực ra chằng biết gì De 

gSc tích cùa người Việt-nam : Chắc là tạp-chủng có lé tằ-tiên 

chúng ta ở vằo khoảng giữa Trung-Châu Bắc-Kỳ chưa lầu lắm. Tiếng 
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nói gần giếng với tiếng Thái, go với người Mường Ễr Hồa-Blnh 

và ThanH-Hóa thì giống lắm. Có lé người Việt-Nam bấy giừ 
cúng là giống Mường nhưng đá càm-hóa theo Trung-Hoa vầ lai đi 

lai lại mái...» Ông Lê-Chí-Thiệp không đồng ý nói : Nếu tạp 

chủng nghĩa là không thuần-túy thì trên hoằn-cầu này cố dần nào 

là không tạp-chủng ? Còn nếu tạp-chủng nghĩa lầ lai cho đến noi 

khống còn biết thuộc về ehủng-tộc nào thĩ căn phải bàn lại. Trước hết 
ta phải hỏi : La: mẩy phần trăm và lai với giếng nào ? 

Ngưừi Việt có thề do giăng Việt nghĩa là giống Mông-CS ỉai 

vó’i giống Má-lai. Nhưng hiện nay cắc nhà bác-học đều sắp ngưừi 

Việt-Nam vào giống người Mông-CS tất-nhiên như thế còn nhận 

dược ngưừi Việt về chủng-tộc nào. Vậy không cỗ quyền nói 

tạp - chủng. 

Có thề dần tộ.c Việt đến lưu-vực sông Nhị lai với Mâ-lai 

nhưng người ta quên phần biệt lai nhiều hay ít. 

Thử nghĩ xem: Người Bắc-Việt là Việt-Nam theo chúa 

Nguyễn di-dần vào Trung-Việt là xứ sở của Chàm chắc cúng có lai 

Chàm. Ngưừi Trung-Việt cồn là Việt-Nam chăng ? Roi người 

Trung-Việt 'di-dần vào Nam-Việt là đất của Cao-Mên tất cổ lai với 

người Mên. Người Nam-Việt còn là Việt-Nam chăng ? Tính ra 

ngưừi Nam-Việt bị lai hai lần mà còn nói được là người Việt thì 

người Bắc-Việt mới lai có một lần mà không thề nói ỉà người 

Việt chằng là mẳu-thuan lắm ru I Các nhà bác-học đều cho ngưừi 

Việt-Nam thuộc giống Mông-CS chớ không phải là Má-lai là 

phải lắm. 

2.— Từ thế-kỷ thứ nhất trước Thiên-Chúa, sách sử-kỷ của 

Tư-Má-Thiên có chép một đoạn trong Chiến-Quốc sách (Thế kỷ thứ 
ba trước Thiên-Chúa có câu : Tiền phất, vãn thần, thác ti, tà nhậm, 

Au-Việt vi dân dá, nghĩa là cắt tóc, vé mình, khoanh tay và cài áo 

bên tả, ấy là tục Âu-Việt. 

Trưong-thủ-Tiết nhà Đường 737 năm sau Thiên-Chúa viết: 

Án-thuộc Nam-Việt cồ ngôn Âu-Việt dẵ. Dư-địa-chí văn: Giao- 

chĩ Chầu-thờị vi Lạc-việt, Tần-thừi viết Tây-Âu-Lạc hựu tại 
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Phiên-Ngô chí Tằy-Nam-Việt cập Âu-Lạc giai tính Mị di. Thể 
bản- văn : Việt Mị tính dã, . dữ đong tồ chí dá : xét, thuộc về 
Nam - Việt cho nên gọi là Au - Việt. Sách Dư - địa - chí chép : 

đất Giao-chỉ về đời Chầu là Lạic-Việí, về dời Tần lầ Táy-Âu. 

Người dằn vễ mình cắt tóc đề tránh giống Gỉao-Loag-. Lại gọi 

là Tầy-Ầu-Lạc vì ở Tây-Nam thành Phiên-Ngồ. Người Việt và 

người Ảu-Lạc dều thuộc họ Mị cả. Sách Thế-bản chép : người 

Việt thuộc về họ Mị với người nước Sở cùng tồ. 

3.— Người Trung-Hoa gọi các dị-tộc phương Nam (các thi 

tộc Việt) là man-di do một quan-niệm dá lâu đời. Và cẩc dị-tộc đó 

khi nằm dưới quyền của các vưong-triều Trung-Quốc đều cũng 

thường tự xưng như vậy. 

Tỉ-dụ : về đời Tẳy-Hán, Triệu-Đà tuy hùng-cứ phương Nam. 

dẹp được mấy nhóm Bách-Việt cuối cùng tự xưng là Nam-Việt- 

Vương buồi đầu có thái độ bất-khuất với Hán triều nhưng sau cũng 

phải theo về Trung-Quốc và tự xưng là « tên dấn già ở xử mọi rợ ». 

Hoài-Nam-Vương dâng thơ cho Hán cũng có một quan-niệm 

tương-tự : «Việt là miền đất ở ngoài bờ cói, giống dần cắt tóc, 

xầm mình. Sau đời Tam-Đại, xứ Việt không chịu chính-sách của 

dần ta. Nếu mình khâng mạnh thì không khlc-phục được nó, không 

có uy thì không chế-ngự được nó. Ảy là giống dân khó dẫ dành. 

Người Ngỏ-Việt đánh nhau luôn ỉủôn, mà, bệ-hạ đem quận chình- 

phạt ẩy !à dèm nước Trung-Hoa đi đọ với sức Mọi đó...» 

Xét các lời ghi chú và bài biên, khảo trên đây ít nhất ta dã 

cổ một ý-niệm nào về nguồn-gốc của dân-tộc chứng ta, ngoài ra 

qua baó nhiêu thể-hệ tồ-tiên chúng ta đeo cái danh hiệu.Đại-Cồ- 

Việt, Đại-Việt, Nam-Việt và sau trót là Việt-Nam không phải 

là không căn-cứ vào những thực-tế đá có từ thuở xa-xôi của 

Lịch-sử. 

5— Ngôn ngữ của người Việt — Trong đoạn kết-Iuận 

bài Hán-Việt văn tự dăng trong Nam-Phong tháng bảy 1926. 

Phạm-Quỳnh có trích một cằu của Léon-Daudet như sau : « Người ta 

cân phải biết ngốn ngữ của mình dầti là biết ĩvolược đề nói haụ 
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oiểt, nhiều hậu mới có thề nghỉ luận phản-đoán cho đích-đáng 

oà khỏi cái tật mơ hồ mà y-sí Bẻriỉlon gọi là “ Aphronie”, các 

bệnh hàm-ho không biết say xét...» 

Ý-kiến này rất đúng khiến ta liên tưởng đến chỗ ngôn ngứ 
của một dằn - tộc nghèo - nàn hay phong - phú là cái thước đề đo 

trình-độ tiến-hóa của dần-tộc ấy. 

Theo các nhà ngôn-ngữ-học tuy chưa có sự đồng ý hẳn tiếng 

nói Ờ miền Đông-Nam A-Chầu có thề chia ra hai loại lớn tùy 

theo Có hay là Không lên dọng xuống dọng. 

A' — Một giọng 

1) Môn Khmer (Cao-Miên) 

2) Malayọ-polynésien (Mã-Lai —■ Chàm) 

B. — Nhiea giọng 

1) Tây-Tọng — Miến-Điện : 

2) Tầu 

3) Miêu'từ 

J,\ -p, ) a/ Shan, Xiêm, Lèo, Thái trắng, Thái đen, Thò. 

4) Thíi ỉ b/ V*. 

Theo bân kê trên đây ta thấy tiếng Việt thuộc loại tịếng Thái. 

Ông H. Maspéro hảo rằng tiếng Tầu đời xưa so với tiếng Thái cổ 
nhiều chớ giống nhau và phong-tục của xá-hội Thái ngày nay 

(dừng nhầm với Xiêm) rất giống với phong tục xã-hội Tầu dời xưa. 

Roi ông kết-Iuận các giống dần trên đất Trung-Hoa đều do một chủng 

tộc mằ ra. (Chúng tôi không đồng ý. Xin nhớ lại bài nghị-luận về 
gốc tích người Việt-Nam Ở trên). Scr-dĩ có khác nhau là vì bộ-lạc 

đồng bằng đưực sự sinh-hoạt thuận-tiện nên tiến hóa mau hon bộ 
lạc son-cước. Vì vậy ông chia các thứ tiếng nói miền Đông 

Nam Á-Chẳu ra hai loại: Loại Tầu-Thấi (groupe Sin0'Thấi) và 

loại Tây-Tạng Miến Điện (Groupe tibéto-birman). 

Trái lại ông Przyluski chia ra bốn Ịoại : Tàu, Tầy-Tạng, Miến 

Piện, Thái và Miêu-Tir* 
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Theo chúng tôi hai dân Ở gần nhau thể nào cúng mượn tiếng 

nói của nhau nếu có tiếng nào họ thiếu, ở gần bao nhiêu thì chữ 
mượn càng nhiều chừng ấy. Nhưng dầu thế nào di nứa nếu cách 

ráp cầu (cú - pháp) có khác nhau trong hai thứ tiếng thì nó phải 

vấn khác nhau luôn. Tiếng một (vocabulaire) có thề biến đòi, 

chứ cú-pháp vắn y nguyên. Vậy cú-pháp là cái đặc-biệt, là cái 

gốc của tiếng nói. 

So cú-pháp của Tầu với của Thái ta thấy không giống nhau. 

Có giống Hán-Tộc và Thái, đời thái-cồ ở gần nhau nhưng không 

là một giống. Điều nên dề ý nữa là tiếng Việt rất giếng với 

tiếng Thái chằng nhưng về tiếng một (Vocabulaire) mà cà về cú 

pháp nữa. Cho nên cũng có thề nói rằng đời thượng-cồ to - tiên 

người Việt-Nam ờ cận Hán - tộc. 

Trong sách xưa cùa Tầu chỉ nói đến Việt mà không thấy 

nói đến người Thái. Ông Lê-chí-Thiệp cho rằng : Có lễ tiếng 

Thái là một chi-nhánh của tiếng Việt chó- không như sự thường 

xếp đặt của các nhà ngôn-ngứ-học. 

Vậy theo cú-pháp, chúng tói chia các tiếng nói trên đất 

Trung-Hoa ra 4 loại sau này : 

1. — Loại tiếng Việt — Cú-pháp xuôi. Chứ phụ nghĩa dứng 

San chữ được phụ nghĩa. Người Thồ (Quãng-Đông, Quang Tầy) 

Nùng, Tmng-Chá (Quảng-Tây, Qúí-Châu) Chương, Giằy, Mường- 

đều hói tiếng loại này. 

2. — Loại tiếng Tầu— Cí pháp ngược. 

3-“Tiếng Miêu Tử ■— Cú-pháp nửa Việt nửa Tầu hay nỗi 

dổng hơn giống Tầu chỉ ờ chơ danh-từ (nom) phụ-nghta đứng trước 

danh-từ được phụ-nghĩa. 

Người Mèo, Mán (Miêu Mán) nói tiếng loại này. 

4.— Loại tiếng - Lô Lô — Cái đặc-biật của cú-pháp tiếng 

này là động-từ (verbe) đứng sau túc-tử (complément). 

Tỉ-dụ ; Tôị hoa hái (tôi hái hoa). 
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Đáng đl ý điều này : ta thấy tiếng Miêu-tử tuy khác với 

tiếng Tầu và tiếng Việt nhưng cúng có chơ giống, do đó có thề 
coi là tiếng trung-gian, điều đó chỉ rằng dần Miêu và Mán ở giửa 

một bên người Tầu, một bền người Việt. Ngoài ra. thồ-dân ở 
Qụảng-Đông, Quảng - Tầy là dần đá đến ở cố-cựu đất ấy trước 

người Tầu đều nói một thứ tiếng loại tiếng Việt. Đây là một dịp 

đề ta quyết định thêm một lăn nữa rằng to-tiên của người Việt- 

Nam nguyên-thủy ở lưu-vực sông Dưomg-Tử không phải là dẳn 

Miếu và Mán- Ngoài ra còn thêm một điều đáng chú ý nữa tám 

dãn tộc Đông-Nam A-Chầu (Tằy-Tạng, Mèo, Mán, L.Ô-1Ô, Thái, 

Tầu, Việt-Nam, Stieng) nói tiếng <<.dộc-ầm ». Tuy một đôi khi có 

« phức-ầm» làm thành một hình tam-giác mà ba góc chót là phía 

Tẳy, Tây-Tạng, Vịnh Petchili và Vịnh Xiêm-La. Trung-tầm-điềm 

của hình «tam giác ngữ ngôn» đó (triangle linguistỉque) là vùng 

Quí-Chầu chơ tụ họp của các con sông lớn ở Chấu-Á : Hoàng-Hà, 

Dương-Tử, Tầy-Giang, Hồng-Hà, Cửu-Long. Ménam, Salouen, 

Irraòuaddy và Bralmapoutre. Các con. sồng ấy là lối giao-thông thiên- 

nhiên giúp các dần co thời tản mạc đi các nơi theo nhu-cẳu 

sinh sẵng. 

Dân tộc của chứng ta vì điều-kiện địa-dư và Lịch-sừ, vì lé sống 

còn nứa đá chung sống và tranh sõng với họ. Ngoài các dẳn-tộc 

lục-dịa. Động-Nạm Á-chấu, ta còn có phen xúc-tiếp với các dẳn- 

tộc miền biền nói tiếng «Úc-Á» (langue Austroasiatique) Nhật, 
Má-ìai, Chàm, Miên, Môn vằn vần... 

Tiếng nói cua chủng ta vi thế có lẫn tiếng của các dân-tộc 

đó là lê tất nhiên cũng như tiếng Anh, Pháp, Đực, Ý mượn của 

nhau bên kia Chẳu-Á. Trạng-thái này xét ra không thề tránh được, 

Dầu sao tiếng nói của chúng ta, bỏ những tiếng mượn, tiếng lẫn, 

vẫn là một thứ tiếng riêng. Cũng nhằn đầy ta đề kết rằng : Một 
dấn - tộc có tiếng riêng đề diễn - tả tư - tưởng, lầm - tĩnh ỉà một 

dấn - tộc riêng biệt. 

So với tiếng Tầu, ta thấy tiếng Việt có những ưu-đilm mà 

tiếng Tầu khôag có, Tỉ»dụ tiếng Tâu phương Blc (đong bằng 
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sông Hoàng-Hà) không cỗ thinh nhập (theo Souvignet trong cuốn 

Origine de ỉa Iangue annaraite) nghĩa là không có những tiếng cuối 

saú là c, Ch, p, T, Tiếng Tầu miền Nam có đủ «tứ thinh » nhưng 

không dọng «ngã» của tiếng Việt-Nam. Vậy mà chỉ có Bgưừi 

Việt (đong bằng sông Nhị) mới có đủ 8 giọng : sắc, huyền, hòi, 

ngá, nặng, bằng nhập và nặng nhập cùa tiếng Việt-Nam. 

Người ta cho rẳng đẳy là ẳnh-hưửng sầu xa của phóng-thò 

nứi, sông nên mới cổ những dặc-điềm ấy. Ngay trong tiếng Việt 
với người Việt từ Bắc vào Nam cúng thấy nầy nừ ra đặc - điềm 

kề trên nên mứi có-giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, giọng 

Nghệ... Tiếng Nam-Việt (đồng-bằng sông Cửu-Long) không 

có giọng « ngá » giọng « ngá » thành giọng « hỏi ». Nhân đây chúng 

tôi căn nêu ra một nhận-xét của các nhà nhần-chủng-học là tiếng Mường 

tưong - tự tiếng Việt, điều này khiến ta càng tin thêm rằng người 

Mường có lẽ là người Việt cồ xưa thuộc chi-nhánh di-cư lên các miền 

sơn-cước như trên đá nói. Họ không bị ảnh-hirởng của các nền văn-hóa 

ngoại lai nên giứ đưực đầy đủ cá-tính Lạc-Việt. Tiếng Nghệ-An, 

Hà-Tĩnh, Quảng-Bỉnh, Huế thành ra một giọng khác giọng Bắc, 

giọng Nam do « ngã » đọc ra nạng. Tỉ-dụ như tiếng Chữ, giữa... mấy 

vùng này đọc ra Trự, Trựa... giọng Ngã cũng còn đọc ra huyền 

như: cúng-cùng; dẫu-dầu; đá-dà ; nghĩa-nghì vân vân... 

Rồi trải qua nhiều cuộc thăng-trầm do sự xô-sát với Hán-tộc 

nhất là từ đău Thiên-chúa kỳ-nguyên sự chung dụng Việt - Hán 

khấng-khít hom bao giờ hết, tiếng Việt có dịp mượn tiếng Hán rất' 
nhiều vừa theo lối « Hán-hóa » vừa theo lối « bình-dẳn » phất-ẳm 

theo giọng - thiên-nhiên của người Việt thành ra hai thứ tiếng 

« Hán-Việt » và « tiếng Nôm ». 

Tiếng Việt lẫn tiếng Hán hay mượn chữ Hán chỉ khác ử chỗ 
đọc lệch ra một chút. Ví-đụ : 

Chứ V iệt 

Chúa 

Xo 

Chứ Hán 

Chủ 

Xa 
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Tiếng Quảng Đông 

Trung - vá 

Hoi - pha 

Thiu 

Hoi 

Tiếng Việt lại có nhiều tiếng phát-ằm theo Tău trong ngôn- 

ngứ cũng như trong văn-tự. 

Đại khái : 

Tiểng Hán Việt Tiếng Quan Thoại Tiếng Quảng Đông 

Trung - H oa Trung - hoa Trung - vá 

Khai - hóa Khai - hoa Hoi - pha 

Thiên Thiên Thiu 

Hai Hai Hoi 

Cỏ khi có cả một cầu tiếng Hán nhập vào tiếng Việt hoặc 

phiên-ẳm lệch đi ít chút, như sau : Thỉnh tưởng công sát 

chi (Xin tướng công xét cho). Bổn chứ trên ơ đầy trong câu 

tiếng Hán giống hẳn bốn chữ trong tiếng ta, chứ thứ 5 tất 

nhiên cúng giống nốt, duy chữ CHI hán tự đã Việt hóa ra chữ 
CHO tiếng Nôm. 

Câu : Vạn sự như ý. Vạn theo giọng Quảng-Đông là Màn 

biến thành chữ Mọi vì chịu ảnh - hưởng của chứ Mỗi Man 

thành ra Mọi cũng như Man là người Mán thành ra chứ Mọi 

(người Mọi). 

Có tiếng Quảng-Đông và tiếng Việt đọc ra gần giống nhau 

hay thành ra Viêt 

Ví dụ : 

Kê (Quảng-Đồng) Kia (Việt) 

Chế — Chứ — 

Pà — Mà — 

Lại có sự tưoTig-tự trong cách xếp câu, đặt câu vậ c|ch 
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dùng tiêng đôi nửa. Chẳng hạn tiếng Bắc-Kinh nói 

Pà-pá 

Má-ma 

Kớ-kơ 

Chiè-chié 

Tí-ti 

Mầy-mằy 

Khần-khan 

Shieng-shieng 

ShUShí 

Shié-Shie 

Vắn - văn 

Shỉnh-sinh 

ba 

má, mẹ 

anh 

chị 

em giai 

em gái 

xem 

Sường 

rửa tly 

đa tạ (tạ-tạ) 

hỏi (vãn vấn) 

mời 

Hai tiếng lắp lại như thế tuy nổi khác nhưng viết cũng một 

chữ. Cách dùng tiếng đôi cúng hay lắp lại và 4 tiếng đi liền nhau. 

(Tiếng Bắc-Kinh) Ví-dụ : 

Nam nù thành nam-nam nứ-nứ 

Tử tôn thành từ-tử tôn-tôn 

Văn vú thành văn-văn vũ-vũ 

Minh lạch thành minh-minh bạch-bạch 

Tiếng Việt cúng thế và có vẻ phong-phú hom hoặc nói như 
ngưừi Bắc-Kinh lắp lại từng chữ một. 

Anh em thành... anh anh em em 

Mẹ con thành... mẹ mẹ con con 

Vợ chồng thành... vợ vợ chồng chong 

hoặc lắp luôn hai chứ một lúc và đồi dọng tiếng sau đi : 

Búôn-thiu thành buồn-thỉu buon-thiu 

Búôn-rầu thành buồn-rău buồn-rĩ 

Ap-úng thành ấp-a, ấp-úng 

Lê'thê thành lê-thê, lếch-thếch. 
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Tác-giằ cuốn Les Oỉigines đe la langue annamite la E.s. lại 

cho lằng có cả tiếng Mã-Lai, tiếng Dioi, tiếng Tầy trong tiếng Việt 

Ví-đụ : 

Tiếng Việt Dioi Tày 

Cưỡi Kưi, Kuưi Khuy 

Kim Kim Khêm 

Cai Kai Ka 

ừ Eu, ơ Ò 

Hết Het Hẹt 

Chàm Cham Hẹt 

Chuông Chuang Hẹt 

It It, et Hẹt 

Ông Kari-Himly là nhà bác học Đức hồi năm 1886 cho rằng 

tiếng Việt có họ hàng với tiếng Môn là một xứ ở Tầy-Bắc nước 

Thái-Lan tên gọi là Pégou. 

Ồng Henri Maspéro so sánh tiếng Việt với tiếng Thái (tiếng 

Thồ, Lào, Xiêm) thấy bộ náo cùa tiếng Việt cũng có pha 

ít nhiều chữ gốc của tiếng Thái. Cung, bực của tiếng ta lại giống 

hệt của tiểng Thái đến cả chi-tiết, và âm-thanh. Lại thêm nhiều 

chữ Việt mượn của Thái. Nhưng đến nay vẫn chưa ai dám quyết 

đoán tiếng Việt đồng-tông, đồng-loại với tiếng Thái như trên 

chúng tôi đá nói; Chạm và hòa hợp với tiếng Thái Chiêm-Lạp 

tiếng Việt lại thêm một dịp chịu ảnh-hưởng của thồ-dân cùng 

khí-hậu hai xứ đó nên tiếng Việt trại ra thành thêm tiếng Nam- 

Việt do vậy mà tiếng Việt được thêm nhiều từ-ngữ càng trử nên 

thêm phong-phú. Tiếng Nam-Việt được âm của tiếng Ãn-Độ-Au 

(langue Indoeuropéenne) và âm V (đọc bi, song-thần-âm : 

bilabiole) của người Chàm. 

Có diều ta không ró vì lẽ nào người Bắc phân biệt được 

giọng ngã và hỏi, lại phân biệt được cả âm á và ố và những 

âm rốt (íinale) ; c với t, n vó,i ng; người Nam-Việt phân 
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biệt được s với X, còn giọng ngã với hỏi lại đọc vóũ ã và ẫ. 

Ngoài ra tiếng Việt có thề lẫn một sổ tiếng của Mông-cề 
Thái, Nùng, Lèo, Xiêm vần vần . . . cbo tới sau này có cẵ 
tiếng Anh, Pháp nửa từ khi trào-lưu thực-dần Tây-phương 

tràn qua bán-đảo của chúng ta. 

Nhưng ta phài nhận rằng sự- hỉận - diện của tiếng Tầu 

trong tiếng Việt mạnh hơn cả vì trong ngôn ngứ và văn-tự của người 

trí-thức Việt-Nam ngày nay có rất nhiều tiếng Hán nó đã bắt nguồn : 

1. — Ở sự sống chung đụng với các thực-dân Bắc-phưong, 

2. — ơ sự học hỏi chứ Hán và áp-dụng chứ Hán trong 

đời sống tinh thăn của đần tộc ỉuôn trong khoang ngót 20 thế 
kỷ nay, nhất là qua các khu-vực của các tốn-giáo Khống, Lão, 

Phật. 

Cũng có thề nój thêm rằng chữ Tầu là thứ tiếng ^tử-văn^ 

(langue morte) cùa dân Viễn-Đông. Nếu người Tầu tĩnh Quảng- 

Đông phế* âm thành tiếng Quảng - Đông, người Triều-Chầu, 

Thượng - Hải, Cao - Ly, Việt-Nam phát âm thì thành riêng của 

họ như i.1 tiếng Hán - Việt là chữ Tầu đọc theo giọng Việt, 
roi chứ Tâu giău thêm bao nhiêu tiếng Việt giầu thêm bấy nhiều. 

Qua tới thế-kỷ thứ 13 dưới đời nhà Trăn người Việt gỉầu 

tinh thần độc-lập đá sácg lập ra chữ Nôm đề giảm bớt ảnh- 

hưởng của người Hán ná dã làm tpn thương một phần nào lòng 

tự-ái của dân tộc Lạc-Việt. Ngoài ra học thày Tầu lại phát 

ẳm theo giọng nước mình có lé cúng do tinh thần Quốc-gia 

thuần-túy như vậy Ờ địa-điềm ngôn - ngữ, văn - tự thêm một lần 

nữa ta thấy óc tranh đấu, tự - tôn và tự - sỉ của giếng 

nồi chúng ta. 

Nói về dại-thề tiếng Việt là tiếng độc-ấm Rhưng trong câu 

nổi hàng ngày nhất là trọng văn chương ta thường thấy có nhiều 

tiếng đôi (mot composé) hay tiếng đệm (mot tampon) đề hầỉ-hba 

các thanh cho dế nghe, dễ đọc, cho mạnh hay rô thêm ý. 

Tiếng Việt được nhận có nhịều nhạc-điệu và dễ làm thi ca là 
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nhờ ở lối trùng-đlệp (rểđuplication) tức là lắp âm đầu (diệp-ấm) 

vần chót (điệp-vận) hoặc cả giọng của tiếng chính (diệp-thanh). 

Théo ông Lê-ngọc-Trụ trong bài Lược khảo về nguồn gốc 

tìểng Việt-Nam in trong tập Nguyệt-San của Hội khuyến học 

Nam-Kỳ tháng giêng năm 1943, tiếng dôi có ba loại: 

I .— Khi hai tiếng dều có nghĩa. 

2. —- Khi mơi tiếng đều có nghĩa trong hai tiếng. 

3. — Khi cả hai đều không có nghĩa. 

Trong «tiếng đôi», tiếng không nghía gọi là tiếng << đệm» 

dùng lót vào de biển nghĩa của tiếng chánh. Vỉ không có nghĩa 

riêng, nó phải tùy tiếng chánh hoặc tiếng đầu (nếu hai tiếng 

không nghĩa) mà thành : bồng ra bong, trầm ra trăm. 

Cho nên trong ba loại dó, loại thứ nhỉ và loại thử ba 

họp với một tiếng « đệm » giữ đúng luật « thuận-thanh-âm » nghĩa 

là theo luật «bồng trầm ». 

Loại thứ nhất, vì hai tiếng dều giữ nghĩa riêng cùa nó nên 

không đưa đầy theo «thuận-thanh-âm» ; và như thê' không theo 

luật « bồng trăin», 

Số «tiếng dối » họp vói tiếng «dệm» chia ra : 

1 — Loại «bình nhập» khi một tiếng ờ thanh bình, một 

tiếng ở thanh nhập. Hai tiếng này cho dưọ-c đi chung, phai 

theo bốn điều kiện : 

1 •—- Đồng một «ám khởi dâu» (initiale) 

2.— Đềng một «vận giữa» (médiale) 

3.7 CKử “ối ị ^anỉl b'mh kễ là tỵ-ầm (aasaỉe) Ms NH, 
NU N thì chử cuấi ừ thanh nhập phải là tắc - ầm dối - chiếu 
kocciusive correspondante) p, CH, c, T. 

— ỡồng một « âm-giftị», 
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Tóm thành bảng san đầy : 
Thí dụ : 

Nươm-nướp, thinh-thích, 
tròng-trọc, tron-trót. 
Nườm-mrợp, thình-thịch, 
tròng-trọc, tròn-trọt. 

2.— Loại họp với một tiếng văn IEC hoặc IET. 

Nhò- bảng trên, ta thấy bộ N. T đọc dài hơn các bộ khác 

nên vân 1EC hoặc IET chỉ di chung với những tiếng chính có 

chữ- cuối là . N hoặc T. Các tiếng chính mà chữ cuối không 

phải là N hoặc T thỉ đi chung với văn IEC hoặc IET. Cả 
thầy đều giữ đúng «bồng trầm». 

Thí dụ : 

Chí Công Mài m nên Kim 

Chiếc Kiếc Miệc Siết Chiệc Nghiệc Mết Kiếc 

ít dùng trong văn chương vần IEC hoặc IET luôn luôn ờ 
sau tiếng chính. 

3. — Trái lại vần ẫp luôn Iuốu ờ trong tiếng chính. Thí-dụ : 

Bồng Trầm 

Lấp-lửng; thấp-íhoáng Bập-bềnh, gập-ghềnh 

Ẵp-úng; nhấp-nhô Khấp-khềnh, chập-chửng 

Nên nhớ : Vần ấp luôn luôn di với A và di chung với 

một tiếng có NG hoặc NH. 

4. — Loại «tiếng dối » khác không phải là bộ « bình nhập ». 

Đứng trước hoặc sau tiếng chính, tiếng ^dệm*1 ỏ' loại này đầu 

âm rốt là một « nguyên-âm » (a, e, ê, i . . .) một « bán nguyên-ầm » 

(ao, ai, au, eo, êu, iu . . .) hoặc một « ty-ằm» (m, n, ng, nh) 

hay đầu là « diệp-âra », « điệp-vận» hoặc « điệp-thanh » bao giờ 

Bồng M. p NH-CH NG-C N-T 

Trầm M. p NH-CH NG-C N-T 
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cũng tùy tiếng chính mà giữ đúng luật «bồcg trầm» Thí-dụ 

Bồng : 1.— Bằng bằng Mong manh, hay ho... 

Bằng hỏi Mê mần, thơ thần . . . 

Bằng sắc May mắn, lo lắng . . . 

2. — Hòi hỏi Mỏng mảnh, tỉ mỉ .. . 

Hỏi bằng Nở nang, hằn hoi . . . 

Hỏi sắc Giỏị giắn, khoẻ khoắn. . . 

3. — Sắc sắc Đứng đắn, sốt sắng ,. . 

Sắc bằng Xốn xang, líu lo. .. 

Sắc hỏi Ngó- ngần, xấp sỉ . . . Sắc hỏi 

1.— Huyền huyền : Lờ đờ, dì đùng . . . 

Huyền ngã : Gần gũi, thờ thẫn . .. 

Huyền nặng : Đều đặn, oằn oại. . . Huyền nặng 

2.— Ngá ngã 

Ngẵ huyền 

Ngá nặng 

Nặng nặílg 

Nặng huyền 

Nặng ngã 

Lững thững, bớ ngỡ . . . 

Vững vàng, bão bùng... 

Nhã nhặn, chững chạc . . . 

Cặm cụi, tiện tặn . . . 

Nhẹ nhàng, vội vàng . . . 

Lạnh lẽo, mạnh mẽ . .. 

Ngoài các tiếng đôi lại còn tiếng kép 3 hay 4 chữ hoặc lắo 

lại cúng vấn do ý làm cho mạnh nghĩa hơn chữ kép. Ti-du ■ 
sạch sành sanh, tí tì ti, long sành sạch, lừ dừ, vất vưởng, núc 

ních, ngặt ngẽo, thành ra lừ đà lừ đừ, vất va vất vưởng, núc 

na núc ních, đều dà, đều đợt, ngặt ngà ngặt ngẹo, lủng ca lủng 

củng, vân vân.. . thường dùng làm hình.dung-tư hay trạng.từ! 

Nam nữ ... . thành .... Nam nam nữ nữ. 

Từ tôn..... thành .... Tử tử tôn tôn. 

Minh bạch. . . thành .... Minh minh bạch bạch. 
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Anh em ... . thành . . 

Mẹ con .... thành . . 

Vọ- chong. . . thành . . 

Anh anh em em. 

Mẹ mẹ con con. 

Vọ- vọ- chong chồng. 

Đề kết-luận ta có thề nói rằng tiếng Việt - Nam là một thứ 
tiếng riêng biệt cũng như chủng-tộc Việt-Nam ià một chủng - tộc 

đặc-biệt đối với các chủng-tộc khác. Sự pha trộn về mặt sinh- 

lý và văn-hóa không thề là chuyện làm mò- đưọc cái bàn -sắc, cái 

cá-tính của nó. Sự pha trộn này là một sự-kiện tất-nhiên giữa các 

cá-óhần, các quốc-gia, các dân-tộc mơi ngày một mật-thiết do sự 
tiến triền không ngừng của nhân loại trong năm châu bốn biền từ 
thưọ-ng-cồ thời-đại đến ngày nay. 

Tiếng nói của chúng ỉa bây giò- có thề nói là phong phú 

do sự xúc - tiếp với nhiều dân - tộc Au - Á nên ứng-dụng được 

vào khắp mọi ỉĩnh-vực văn-hóa khoa-học, chính-trị v.v... nhất là về 
sau này, nhưng các người có nhiệm-vụ ỉãnh-dạo quốc-gia nếu chịu 

hết lòng xúc tiến và chau dồi thêm tiếng nói nưó-c nhà thì ngôn-ngứ 
và văn-tự Việt-Nam ắt còn đi x.a ho-n nữa. 





CHƯƠNG ỉỉ 

NHÀ HỒNG - BÀNG 

(2879-25$ trước Tày lịch) 

1 — Giải thích haỉ chứ* Hong-Bàng. — Các nlià chép 

sử gọi dòng họ dâu tiên ngự-trị giống Lạc-Việt là Hồng-Ràng-thị. 

Hoàng-Thúc-Trâm trong Lịch-sử xã-hội Việt-Nam truy cứu Ở 
I ừ-Nguỵên gíải-thích ba chữ Hồng-Bàng-thị như sau : 

Hồng là tên một thứ chim nước ỉo hcm con nhạn cánh đen 

bụng trắng và có mầu tro, tính mạnh dạn, thính-giác lanh-lẹ. 

2. — Hìâng theo ý nghĩa thông'dụng là Ịỏjn. Tỉ-dụ HSng-Thủy 

(nước lớn). 

3. — Chim «HSng» nói trong sách cố thường chỉ vầ con "Hop.g 

hộc » tức !à con ngỗng trời. 

Nếu đi với « Hoàng » thì hosg-hcèng nghĩa là thái-cồ. 

Bàng cúng theo Từ-Nguyên tức ỉà Gầy, lớn, bác-tạp không 

thuần-túy. 

Thị theo Thuyết văn là gò, núi như Hoàng-đế ban dầu Ở dất 

Hữu-Hùng nên gọi là Hữu-Hùng thị, sau đến đời Hiên-Viên-Chi- 

Ngưu gọi là Hiên-Viên-thị. Như vậy chữ «ttiị>> chỉ do cho cỉất mà 

dược gọi tên và Thị khống có nghĩa là họ mà Là bộ - tộc hay « thị 
tộc theo danh tử xã-hội học ngày nay. Cũng như trên, Hòỉĩg-Bâng chỉ 
là một thị-tộc do Kinh-Dương-Vưcng và Lạc-Long-Quâa lĩnh-đạo. 

Về thời thái-co như chúng ta dã có dịp bàn qua dàn ông đem 

sức mạnh lo việc chiến đấu đề bảo - toàn đoàn - thề. Đó ià nhiệm 

vụ chính. 

Việc duy - trì sinh-sản vật - chất là môn tất-yếu của xã-hội ở 
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tay đàn-bà. Đàn ông ỉẵy vợ phải Ờ bên nhà gái (ờ rề), con gái 

ch! biết _ có mẹ, thân-tộc theo mấu-hệ, tài-sần có tính-cách công 

cộng vì chưa có sinh - sàn - vật thặng-dư. Tóm lại người đàn 

bà nlm quyền hành rất lớn. 

Ngoài ra trong giai-doạn thứ nhất của gia-tộc tồ tiên chúng 

ta đá. thực hành chế-độ quần-hôn. Một bầy đàn ông kết - duyên 

với mọt băy đàn bà bất kề anh em ruột thịt, con chú, con bác 

cũng như truyền thuyết nói Đế-Lai là con Đế-Nghi mà Kinh-Dương 

Vương là em Đế-Nghi, Lạc-ỉong-Quân là con Kinh-Dương-Vương 

Âu-Cơ là con Đế-Lai tức là chú lẩy cháu. Đây ch! là một hiện 

tượng tất nhiên của xá-hội thị-tộe trước khi có văn-minh ổạo-đức 

(vào thời-đại đa để) đối với sự nhận xét của các nhà xá-hội-học 

ngày nay. 

2 — Truyền thuyểt về họ Hồng - Bàng. — Theo lời tục- 

truyền trong các cồ sử thì vua Đế-Minh cháu thứ ba đời Vua Thần- 

Nông đi tuần thú phương Nam đến miền núi Ngũ-Lĩnh thuộc tỉnh 

Hồ-Nam gặp một nàng tiên lấy nhau rồi sinh ra Kinh-Dương-Vương 

đặt làm vua phương Nam. Sau này Kinh-Dương-Vưorng lấy con gái 

Động-Đình-Quần là Long-Nữ sinh ra Lạc-Long-Quằn. L.ạc-Long- 

Quần lấy Âu-Cơ sinh ra mệt bọc có trăm trứng nỏ’ ra 100 con (về 
điềm này có sách ghi ĩ5 ràng là Ẫu-Cơ sinh ra 100 con nửa trai 

nửa gái, có sách nói 100 con đó đều là trai hết. Đầy chỉ là một 

truyền thuyết, thiết tưởng không nên quan tầm lắm), nửa theo mẹ 
lên núi, nửa theo cha xuống bề Nam-Hải vì mẹ là giống Tiên và cha 

là giống Rồng do đó có giống Bách-Viật rải rác khắp miền Nam 

Trung-Quốc (nước của Kinh-Dương-Vương lấy quốc hiệu Xích- 

Quỉ gồm tỉnh HS-Nam, Quảng-Tầy bây giờ. Người Việt ngày nay 

tự cho mÌEh là con Tiên cháu Rồng do sự-tích nằy). 

Lạc-Long-Quằn phong cho con cả làm vua nước Văn - Lang 

(quếc hiệu thứ hai của nước ta, sau Xích-Qúỉ) xưng là Lạc-Vưong. 

Họ Hồng - Bàng kl tử Kinh - Đưcmg - Vương, Lạc-long-Quằn 

và 18 đời Lạc-Vương là những triều - dạỉ trước hểt của dần-tộc 

Việt-Nam. KI tử nấm Nhằm-Tuất (2879) đến năm Quí-Mão (258 
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trước Tây-Lịch) vừa đúng 2622 năm; xét mỗi triều vua trung bình 
dài 150 năm, như vậy chắc có 8ai sự thực ít nhiều chăng ? 

Bàn về Kinh-Dương-Vương và Lạc-long-Quân ta không thề 
không nhớ chứ Kinh tức là đất Kinh và Dương là đắt Dương 
hai Chầu thuộc địa-bàn của giống Giaọ-Chl chúng ta. Với chữ 
Lạc-long-Quẳn cúng vậy. Danh hiệu này chỉ cồ nghĩa là vua của 
giống Lạc-Long cũng như Kinh-Dươug-Vương là Vua miền Châu 
Kinh, Châu Dương, Vân-Nam-Vương, Hán-Đế vân vân... Nó 
nhắc tện đất đai hay chủng-tộc của các vua chúa. Lạc-Long- 
Quằn lấy Âu-Cớ (tức như Âu-thị). 

Chứ Âu lại gặp trong chữ Âu-Giang tên một con sông nước 
Việt (Chiết-Giang) ngày nay vẫn còn tên ay. Nó nhac chứ Au- 
Lạc, Âu-Việt, Đòng-Âu, Tây-Âu. 

Còn 18 ông vua lấy chứ Hùng làm hiệu biều-dương một sự 
khác-biệt vóũ người Hán vì mơi vua Hùng có một hiệu riêng. 
Ta tạm kề tên vài vua Sở dưới đây thì ró : 

1°— Hùng-Dịch (1122 — 1078 tr Thiên Chúa) 

2°— Hùng-Nghệ (1078 — tr Thiên Chúa) 

3°— Hùng-Đán (1052 — tr Thiên Chúa) 

4°—Hùng-Thắng (1001 — tr Thiên Chúa) 

5°— Hùng-Dương ( 94Ó — tr Thiên Chúa ) 

6°—Hùng-Cử ( 887 — tr Thiên Chúa) 

7°— Hung-Chấp ( 877 — tr Thiên Cnúa) 

8°— Hùng-Duyên ( 876 — tr Thiên Chúa) 

9°—Hùng-Dóng (847-837 — tr Thiên Chúa) 

Bàn về truyền-thuyết trên đây ta thấy với thời khoa-học ngày 
nay truyền-thuyết này không có căn-cứ xẩc-thực vậy không nên 
tin. Cúng lốỉ này người Nhật tự xưng mình là con cháu của Thái 
Dương thăn - nứ ( Amatérasu) người Tầu cho mình là con cháu 
Hoàng-Đế, người Đức dưới chế-độ Quốc-Xã vừa qua tự cho mình 
Ịà một giống người thượng-đlng sinh rạ đẹ thống-trị các dân-tôc 
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khẩc (theo thuyết Meỉn Kampt cua Hitler đầng-trường Quốc-Xá), 

Các nhà làm sử sách rỉ tòng ái-quốc trọng nồi mà tô điem cho dần 

tộc củã mình những điều tốt dẹp dó hoặc có ý muốn iàm phấn 

khởi tinh-thần dân-tộc. 

Nhưng ờ đầy chúng ta đứng trước một vấn đề cần phải xét lại. 

Truyền thuyết trên theo 8ự suy xét của chúng tối ch! do 

dẳn Việt chúng ta đâ từng phen chia ra 2 chi-phái, chi ở miền 

núi, chi xuống miền bề bời những biến chuyền chính-trị và kinh-tế 
của các triều-đại. Sau này mường tượng đến cái quá-khứ xa xôi, lòng 

lại tin tưởng mạnh về thần quyền, người thượng-cồ của chúng ta 

dá nghĩ dân tộc mình phát xuất ở nhứng nguồn gốc cao cả vĩ- 

đại nên mới có chuyện hoang-đường như vậy. 

3 — Thần-Nông là ông tồ của Việt-tộc chặng?— Một 

điều quan-hệ mà ngày nay ta cũng phải ngẫm nghĩ nhiều hơn cẳ là 

Việt-tộc hay họ Hong-Bàng có phải là con cháu Thần Nông hay 

không và Thần Nông là người Hán-tộc hay Việt-tộc ? 

Chúng tôi không công nhận các sử-liệu Tầu cho rằng họ 
Hong-Bàng là con cháu vua Thần-Nông của họ điều mà hình như 
nhiều ngươi Việt chúng ta tin có thật vỉ quên rẳng dầy chỉ là 

mệt truyền - thuyết. 

Thần-Nông thực ra ch! có nghĩa là vị thần dạy nghề, nông, 

ông tồ nghề Nông chớ không có ý nghĩa gì khác. Có lé người ta 

đã lăm thần Nông của ta với Thăn-Nông - thị là dòng họ đẳ trị 
vì giống Hẩn sau Phục-hi-thị (4480-4350 tr. T. L.) 

Ông Lê-chí-Thiệp bàn rằng: «Có lé người Tầu mượn chứ 
Thần-Nông cùa người Vấn-Lang (Thần-Nông. của Văn-Lang sinh 

trường và quá-cố ở đất Kinh găn hồ Động-Đỉnh) Đề giải-thích 

người Văn-Lang có vị thăn Nông, ông Lê nói : Vào đời thẩi- 

cẫ Ở lưu-vực sông Dựơng-tử tà khu-vực của dần Giao-chỉ có giống 

Man hoặc Tam-Miêu (có lé là 3 giống Miêu) là dằn bản-thồ ở dây 

ổẳ biết nghề làm ruộng ; Ruộng chia thành miếng vuông có bờ 
V} thế người Tầu viết chứ Miêu có chứ Điền (ruộng) và chữ ịhảõ 
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(cò). Trong Kỉnh-thư cững nói ờ đẩt Kinh, đất Dưoug cố ruộng 

nưong. Dân Hán bấy giò' chưa có trồng lúa gạo. Do phong thồ 
Hoàng-Hà, họ chỉ có trồng ỉúa mì (blé) và kê (miỉlet). Vậy đá 

nhận miền Dưo-ng-tử là khu-vực của dần Văn-Lang và Miêu-tộc 

có nghề nông thì hghề nâng cũng như nhiều nghề khác với Á-Đông 

bao giờ cũng có “ thẫnh sư ” hay ®tồ sứ» được nhân dân thờ phụng 

như Hy-Lạp có nữ thần Déméter, La-Mã -Cố nữ thần Cérès. Một 

vài nhà chép sử của ta không nghĩ đến chỗ đó mà lầm tường 

các Lạc-Vưo-ng là con cháu Thần-Nông của dân Hán và chl có dần 

Hán có Thần-Nông mà thôi. Về phan cầc nhà chép sử Trung-Hoa 

ta không lấy làm lạ nếu họ cho Thần-Nông là của họ và là vị vua 

khai sinh ra các vua chúa lân cận sông HSng-Hà từ Bắc xuống Nam 

đề đề-cao gỉá-trị dần-tộc của hạ cúng như họ đặt tên nước 'họ là 

Trung-Hoa không ngoài ý nói dân Hán-tọc là trung-tâm-đìềm của 

Vú-Trụ, của Nhấn-lòại. 

Bị ám-ảnh vì những tài-liệu của các sử Tău chính ông H. 

Maspéro nhà khào-cồ Pháp trong khi nghiên-cứu tiếng Việt thấy 

cổ sự giống nhau giữa tiếng Tầu và tiếng Thái (đừng nhầm với Xiêm) 

giữa phong-tục của xá-hội Tầu với phong-tục xárhộị Thái nên cũng 

đá cho rằng các giống dân trên dất Trung-Hoa đều do một chủng- 

tộc mà ra. Thực ra đất Trung-Hoa cũng không Ịà đấỉ nguyên-thủy 

của cả giống Hán vì đây ch! là nơi tụ-họp của nhiều dân-tộc ỗr 

các chẳu-thề khác phiêu-bạt tời trong thừi thái-cồ mà thối. 

Ta nhận thấy rằng truyền thuyết trền đầy dù saọ cúng vấn 

đưa ra được một vài chi-tiết xác-thực. Về vẩn đề khắc ngày nay 

cấn-cứ vào cácr tài-liệu của các nhà khảo-co và sử-học tìm ra sau này 

ta có thề giải thích tình-trạng của dần-tộc ta dưứi thời thẩi-cồ như 
dưới đầy : 

Vào thế-kỹ thứ 30 trước T. c. dân Hẩn-tộc sống ỉr dọc sông 

Hoàng-Hà. Tại lưu-vực sông Dương-Tử thì có dâu bản-thồ : bên 

bò’ sồng phía Bắc có dằn Miêu và Man, bên bờ phía Nam vùng 

Động-Đỉnh và Phiên-Dưcmg có dân Việt chúng ta ở rái rác đến 

uội Ngú-lĩnh, cạc dậu nàỵ đá tóũ ụình-độ xâ-hội canh-nông. 



76 VIỆT-SỬ TÂN-BIÊN 

Một nhà quí-tệc dạy dân nghề khai khần ruộng đất, sau dân 

nhó- ơn tôn thờ người ẩy làm Thăn-Nông. 

Dân Việt, Miều, Man tuy không cùng một chùng-tộc nhưng 

cùng ờ dưới qụyền một nhà quí-tộc thuộc dòng dõi Thăn-Nông. 

Người cháu ba đời côa Thần-Nông đi tuần thú về phương Nam 

đến Ngũ-lĩnh gặp một thiếu-nứ dẹp như tiên, ăn ở cùng nhau 

sinh được một con trai đặt tên là Lệc-Tục. Sau -vua phong cho con 

trường làm vua dân Miêu và Man phía Bắc sông Dương-Tử và 

phong cho Lệc-Tục làm vua Việt Ở phương Nam nghĩa, là ở dất 
Kinh và Dương lấy quốc hiệu là Xích-quỉ vào khoảng thế-kỷ thứ 
XXIX tr. T. c. 

Bấy giờ là thời đại phong-kiến, Xích-quỉ chia ra ba nước 

(theo Vú-Cống trong kinh thư) trong 3 nước ẩy vùng Động-Đình 

là một. Vua Kinh-Dương-Vương lấy con gái vua hồ Động-Đình 

là Long-Nứ dược một trai tên là Sùng-Lãm nối ngôi vua xưng là 

Lạc-Long-Quần. Vua Lạc-Long cưới nàcg Au - Cơ là con gái vua 

một nước láng giềng. Thời-kỳ này là thời-kỳ khuyết - sử. Sau này 

Hán-tộc tràn xuống phía Nam qua nước Sở thì nước Xích - quĩ 

có 1 OO nhà quí-tệc đều xưng là dòng dồi của vua Lạe-Long và Au- 

Cơ. (ơ đầy ta gác bò việc Ảu-Cơ đẻ ra, trăm con do mật bọc 

nờ ra 100 trứng là một hiện-tượng không tửng thấy trong y-học). 

Có lẽ trong dịp bị ẩp-lực của Bẳc-Phương (Hán-ĩộc) có ngưỏ-i mưu 

trí trong các nhà quí-tộc đó đá nêu lên thuyết một trăm thị-tộc cùng 

máu mủ ruột già đl đoàn-kết và tự-vậ và như vậy chắc trước kia họ 
cúng thường có sự xung đột với nhau. 

Còn nói một nửa theo cha xuống biền một nửa theo mẹ lên 

núi tức là một phần tiến lên quy-tụ ở miền sơn-cước, một phần 

ở rài-rác vùng đồng bằng và ra tới bề tức là tử lưu - vực sống 

Dương-tử dến miền Nam-lĩah. Dần tiến xuống bề được mọi điều- 

kiện thuận tiện nên tiến-bộ nhiều vỉ vậy đá sống vào trạng - thái 

phụ-hệ, còn đám người lên non chậm việc khai-hóa vẫn ờ vào 

chế-độ mẫu-hậ. Đó là cẩc dằn dã-man tỉnh Quí - chầu, Vân-nam. 

o Quí-châu có dân Miêu -tử, ờ Vân-aam có dân Sàm-ly hay Xa- 
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lý đến đòũ Nguyền mới bị chinh pbục. Họ cúng tương truyền đời 

Chu-thành-Vương có sai sứ triều cống khi về được Chu-công-Đấn 

làm xe chỉ Nam tiễn chân, vì vậy họ có tên là Xa-lý. Cũng có 

bộ-lạc tên lâ Lão-qua xưng là Việt-Thường dưới đời Chu. Bộ-lạc 

này bị nhà Minh chinh-phục. Tài liệu này được trình bầy ờ cuốn 

Les barbares du Yun-nan trong B. E. F. E. o. tome 8. 1908. 

Vào thế-kỷ thứ 24 trước T. c. trong ba nước kề trên cố 
nước Việt-Thường kinh - đố đóng ở phía Nam hồ Phiên - Dương 

trở nên. cường thịnh làm bá - chủ vùng Phiên - Dương và Động 

Đinh, nấm 2.352 trước T. c. có Sai sứ sang cống vua Đế-Nghiêu 

một con rùa lớn và năm 1 109 trước T. c. có cống chim trí 

cho vua Thành-Vương nhà Chu. 

Vào thế-kỷ XII trước T. c. trong các quý - tộc có người 

tên là Hùng - Dịch chinh - phục được dân Miêu, Man miền sông 

Hán chẫỵ vào Dương-Tử tề-chức thành một quốc-gia, Tău gọi 

là Kinh-man, dóng đồ ở Đan - Dương gần thành Nghi - Xương 

(itchang) ngày nay. Đến đời vua Hùng-Cừ đem binh đánh lẩy 

Đông và Dương-Việt (nghĩa là người Việt đẵt Dương tức Việt- 

CKương, trước kia là Vịệt-Thường. Luôn dịp nước Ngạc ờ vào 

khoảng thành Vũ-XươỊỊg (Ou-Tchang) thuộc tỉnh Hồ-Bắc cúng 

bị kỉêm-tính nốt. 

Roi Hùng-Cừ cho con trưởng là Khang ở đất Cú - Đán, 

con thứ hai là Hồng ở đất Ngạc, con thứ ba là Chấp-Tỳ làm 

vua Việt - Chương. 

Dân Việt. tử lầu sống trong cành thái-bình, khỏng quẹn chinh 

chiến nên không chốhg nồi quàn Kinh-Man. Vỉ thế số đông dân 

Việt phải tiến xuống phương Nam, một phần tiến lên núi Nam-lĩnh 

roi lại gặp nhau ở dất Quảng - Đông và Quàng-Tây, sử gọi các 

nhóm này là Bách-Việt vậy. 

Từ vua Chấp-Tỳ trở về sau Lịch-sử Viẹt-thường ra sao ? 

Có lé có lúc thịnh, suy vào năm 581 trước T. c. con cháu 

Chẩp-Tỳ có người làm vua Việt-Thường xưng là Hùng-Vương 
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thứ nhất. Người Việt bấy giờ sống theo dọc bờ Nam-Hãi và Nam 

Ngạn sông Dương-Tử cho đến hồ Động-Đình, đều có vẽ mình 

cho nên được gọi là Văn-Lang. 

Bấy giờ nước Sở trước kia b Kinh-man trờ nên cường thịnh 

và theo văn hóa Hán tộc bành-trướng về phương Nam dã thành 

mối nguy-hiếm cho nước Viật-Thường- 

Rồi một ông vua Hùng bèa thiên dô qua đất Thiệu 

Hựng tình Chiết-Giang lấy quốc-hiệu là U-Việt. Đến đời Hùng 

Vương thứ VI mà người Tău gộì là Càu-Tiễn (496 tr. T. c.) 
Việt chiếm được Ngố thành một cường-quốc làm bá-chủ một 

khoảng đất rộng, phía Bắc tiến dến gần tỉnh Sơn-Đông, phía Tầy 

gồm Việt-Thường, phía Nam giáp Hồ-Tôn. 

Câu-Tiễn mất, dế - quốc chia cho con cháụ. Một: người con 

của Câu-Tiễn được làm vua đạt Lạc-Việt ở tận" phía Nam giáp 

Hồ-Tôn, xưng Hùng-Vương VII hoặc vì có lé là con trưởng 

hoặc vỉ có nhòm ngó các nước-'Víẹt ở phía Bắc nên xưng như 
vậy đề tỏ ý là chụa-tầ chính-thữc của dân Văn-Lang. 

Đến đời Hùng-Vương thứ XVIII phía Bắc Lạc-Việt có 

nước Ẫu-Việt. Vua nước này là Thục An - Dương - Vương cướp 

được Lạc-Việt nhập hai nước làm mọt gọi là Âu-Lạe. Vì hai 

dân cũng thuộc thị-tậc Việt, ngôn ngữ cũng giống nhau nên Con 

gái Hùng-Vương thứ 18 gọi là Mỵ-Nương, con gái An dường 

Vương tên là Mỵ-Châu đều có chữ Mỵ cả. Ảy là bằng chứng Âu- 

Lạc tuy là hai nườc mà cùng một giống. 

4—Hàng-Vương hay Lạc-Vơơng?—Nhiều sách chép 

đời Hồng-Bàng gọi các vua là Hùng-Vương. Đây là đầu dề cho một 

cuộc tranh luận giữa các học giả Việt-Pháp gần đầy. Theo Ứng-Hoè 

Nguyễn-văn-Tố phải chép là Lạc-Vương mới đúng. Quyền Annam 

chí-lược soạn vào cuối thể-kỷ thứ 13 hay đầu thẹ-kỷ thứ 14 có 

dẫn một quyền sách cú là quyền Giao-Chỉ thành ký như sau: Xưa 

lúc chưa có quận huyện, dằn Giao - Chỉ tháo nước vào ruộng đề 
ựồng lúa. Làm ruộng là Lạc dằn, trị dân là Lạc Vương, giúp Lee 
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Vương là Lạc-hầu, Lạc-tướng dấu đong giải xanh. 

Ổng Henri Maspéro có tìm thấy điền tích trong quyền Nam- 

Việt chí của Tàu làm từ thế-kỷ thứ năm sau kỷ-nguyên. Trong 

quyền đó có chễp là Hùng-Vương. Các nhà chép sử sau theo đó 

mà viết là Hùng-Vương. Sở-dĩ chép nhầm là vì chữ Hùng vóũ 

chữ Lạc giống nhau và dl lan lắm. Nguyên chữ Lạc các bên 

bán duy, so với chữ Hùng hứu bên bán day chỉ hơn nhau 

có một nét. Hễ mất nét ấy thì có thề nhầm ngay ra chữ Hùng. 

Trong Đại-Việt sử-ký toàn thư các sử thần của ta cũng biết là 

nhầm nên đã bàn rằng í Lạc tướng hậu ngoa oì hùng tưởng, nghĩa 

là Lạc tướng sau nhẳm làm Hùng tưóng nhưng không giám chữa- 

Quyền sử-ký cua Tư-má-Thiên về đời Hán-VS-Đế năm 145-88 

trước kỷ-nguyên viết ró rệt chữ Lạc. Xét Quảng-Chằu ký, Đại- 

Thanh nhất-thống-chí thấy có chép Lạc-Vương và Lạc-dân v.v... 

Trước nhứog lời biện-giải trên dầy chúng tôi nghĩ rằng nểu 

các nhà chép Sử dùng chớ Lạc-Vương ” đề chỉ vua của giống 

Lạc-Việt như Hán-đế, Tống-đề là vua của giống Hán, của nước 

Tống khống phải lầ không có nghĩa. Còn bảo rằng cổ sự nhầm 

lẫn giữa chữ “Hùng” vằ “Lạc” thỉ trước những biệt-hiệu của 

cậc vua thuộc họ Hồng-Bàng : Hùng-Dịch, Hùng-Nghệ, Hùng-Đáa 

v.v... chúng ta nghĩ sao ? Thiết-tựởng về phần các nhà viết Sử 
hay dằn chổng th! nên dùng chứ “ Lạc-Vương ” đề gọi các 

vua nhà Hồng - Bàng. 

s. — Nước Ván-Lang. — Bờ cói của nước Văn-Lang 

theo cú gồm có 15 bộ : 

1. — Văn- Lang : (Bạch-Hạc, tỉnh Vĩnh-Yên) 

2. — Chầu-Diên : (Sơa-Tằy) vùng Ba-Vì 

3. — Phươc-Lộc : (Miền đồng bằng) 

4. — Tằn-Hưng : (Hưng-Hóa Tuyên-Quang) 

5. — Vũ-Định : (Tnái-nguyên và một phần đất của Hoa-nam) 

6. — Vũ-Ninh ; (Bắc Ninh) 

7. — Lục-Hài (Lạng-Sơn và raột phần Quảag-Tây) 
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8. — Ninh-Hằi 

9. _ Dương-Tuyềa : 

ỉ 0. — Gịao-Chỉ ’• 

11. — Cửu-Chần : 

12. — Hoài-Nam : 

13. — Cửu-Đửc : 

14. — Viột-Thường : 

15. — Bình-Vẩn 

(Quảng - Yên và một phần Quảng- 

Đông) 

(H ải-Dương) 

(Hà-Nội, Hưng-Yên, Nam-Định, 

Ninh - Bình) 

(Thanh-Hóa) 

(Nghệ-An Hà-tĩnh) 

(Lưu-vực Sông-Đà, Sông-Mã) 

(Quảng-Bỉnh, Quảng-Tiị) không 

phải là vị-trí nguyên-thủy. 

(Ninh-Blnh) 

Xét địa thế 1 5 bộ tĩêa đầy ta thấy dưới đời những ống vua 

tTÓt nhà Hống-Bàng (dối chiếu vào thời Chu-mạt) vị-tTÍ dja -dư của 

nưưc Vấn-Lang đa lùi xuống Bắc-Việt và phía Nam của Vấn-Lang 

gom hai tỉnh Nghệ-An, Hà-tĩnh ngày nay. 

Còn cương-vực của nước Vẵiĩ-Lang phía Bẳc giáp ho Bộag- 

Đình (tỉnh Hồ-Nam) phía Tầy giáp Ba-thục (tỉnh Tứ-Xùyên). phía 

Nam giáp Ho-Tôn (Chiêm Thành) phía Đông giáp bề Nam-hâi, là 

cưo-íig-vực cồ xưa của toàn thề gia đình Bách-Việt hay là của nước 

Xích-Quỷ. Chủng ta chl là một chi-phái ở đây. Trong đoạn bấn về 
Bẩch-Việt chúng tòi dắ có dịp nói khi khừi-thùy dần Giao - Chì 
chúng ta sinh tụ ờ lưu - vực Sông Dương - Tử rồi tồ-tiên 

chúng ta di - cư dân xuống lưu - vực sông Nhị và sông Má. 

Tới nơi trót đẫy, địa-bàn của chúng ta quả gồm đúng 15 bộ 
đá kề trên. Sở-dĩ có sự sai lầm về phần một vài nhà chép sử 
chứ nho về vấn dề cương-gióũ sau này của nước Văn-Lang 

là vì chữ Vấn-Lang (trong cái tên Văn-Lang) với chữ Dạ (trong 

cái tên Dạ-Lang) hơi giống nhau. Dạ - Lang dầu đời Hán là 

tên một nước Miêu-Tử (Mèo) ở phía Nam Trung - Quốc. Đây là 

điều ức-đoán bởi sách chép nhầm thật. Quyền Thông-Điền (Quyền 

181 —tờ 25 b) chép: Phong-Châu là nước Vấn-Lang đời xưa 

(chỗ này viết chữ láng) «lưong» bên chứ nguyệt và chứa rằng cổ 
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sống Vấn-Lang. Nguyên-Hòa quận-huỵện-chí (quyền 38 tờ 9 b) 

nói quằ quyết rằng Phong-Châu ỉà đất của. Dạ - Lang đời xưa. 

Thực thế trong địa phận huyện Tần-Xương bấy giờ có khe nước 

Dạ-Lang và đầy là dịa-bàn của nưó'c Miêu-Tử. 

Nườc này lan đến một phần Quảng-Tây và Quý-Châu, phía 

Tầy giáp nườc La-La (Lô-lô) gọi là Điền phía Tấy Vân-Nam, phía 

Đông hồ Vần - Nam phủ thành quận Kiện-Ví khi lệ - thuộc về Hán 

từ hăm 111 trước T. c. Sau quận ấy chia làm hai. Phía Bắc là 

Kiện-Ví, phía nam là Thương-Ngô. Cuối đời Tíên-Hán, quận Kiện- 

Ví giẩp phía Bắc và phía Tây sông Dưong-Tử. 

Còn quận Thưong-Ngô giáp phía Bắc quận Kiện-Ví và phía 

Tầy quậh Tần-Ninh. Tân-Ninh là nước Điền ngày xưa ở phía 

Đông-Bắc Thương-Ngồ giáp quận Vú-Lãng. ơ dấy có hồ Động- 

Bình. Tóm lại, vì Dạ-Lang và Văn-Lang dã lẫn nhau tất nhiên 

người ta phải lam cho bờ c5i Dạ-Lang là của Văn-Lang. 

Về vẵn dề này ông Lê-ehí-Thiệp phát biều một ý-kiến khác. 

Theo ông trong tích cũ của Trung-Quốc không thấy nói dến tên 

Văn-Lang, đến đời Thái-bình ngự lám Tthà Đường tên này mới có. 

Văn - Lang chi dề gọi chung người Kinh - Mán (dân Sờ) ở dọc 

sống Dương-Tử, ngưò-i Việt ở Chiết-giang và người Lạc-việt là 

những dân cổ vẽ mình sau này sống ở lưu-vực sông Dương-Từ 
trôi dật đầa xuống tới bờ biền Nam-hải, vì vậy các cồ sử mới ghi 

bờ cói Văn-Lang : Bắc giáp ho Động-Đình, Đông giáp Nam-hài, 

Nam giáp Hồ-Tôn (Chiêm-thành) v.v... 

Tên Văn - Lang này dược đạt ra do một quan - niệm về 
chủng - độc đề phân biệt với Hán - tộc là giống dân không vẽ 
mình chớ không phải là tên một nước. 

Vậy nên kết - luận rằng biên - giới cú của nước ta khi còn là 

Giao-chĩ gồm hồ Động-Đỉnh, biền Nam-hải, Tứ-xuyên và Hồ-Tôn. 

Sau này dân ta di-cư xuống vịnh Bắc-Việt thì nước ta chỉ có 15 

bộ kề trên ờ hoàn toàn trên đất Bắc-Việt Yằ vào tói Nghệ-an. 

Đây là vị-trí địa-dư cuối cùng của ta sau cuộc Nam-chinh của 

nhà Tăn và sau khi đế-quọc- Nam-Việt của Triệu-Đà thành lập. 
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Ngoài ra ta còn thấy sử chép nưór Văn-Lang có 15 bệ... 

trong đó có bộ Văn-Lang, Giao-chỉ, Việt-Thường ỉà thế nào ? 

Phải chấng vì nhớ nguon gốc của mình xưa kia ở miền Hoa- Nam 

nên dằn gian giữ các tên đó đề đặt quốc-hiệu hay đặt tên cho các bộ ? 

6. — Giai-cấp phong-kỉền Giao-chỉ thừi thu-ợng-cô.— 

Theo Maspéro trong cuốn Le royaume de Văn-Lang BEEO trang 

9, .mỗi Lạc-tướng coi vài làng xóm, thuộc quyền Lạc-hầu là chủ 
những đất đai rộng bằng một tỉnh hay vài huyện ngày này. Cũng có 

khi mệt vị Lạc-hầu đem chia bớt gia tài cho các còn cháu và phong 

chúng làm Lạc-tướng. 

Công việc của các Lạc-hầu, Lạc-tướng là cai-trị nhẫn-dấn. 

Khi họ nhàn rỗi thường họp nhau săn bắn, Tính họ hoạt 

động và hiếu chiến nên hay xung đột với các dân. láng giềng. Ra 

trận họ mặc bệ áo giáp dầy dệt bằng lông chim hay bện bằng vỏ 
cằy đề tránh dấu tên hay mũi giáo. Áo giáp có hai mảnh xẻ dằng 

trưức và đằng sau, từ ngang lưng thóng xuống đến bắp chân. 

Mình mặc áo ngắn chẽn đề hở co và hai cánh tay trạm hình sặc-sỡ. 

Họ mang lá mộc (có chơ gọi lạ lá chắn) hỉnh vuông đan bằng ,tre 

trên mặt cố kẻ hoa và vé mạt người. Đầu họ đội một thứ mũ 

cúng bằng lông chim thực dài kết các hình dữ dội. Họ đeo cung 

lón, mang giáo dài và dao nhọn luồn Ịuôn bắn, phóng và đầm. 

Múi tên có tầm thuốc độc chạm vào da thịt dù chỉ sước qua 

loa, thuốc cũng ngấm vào là phái chết. (Theo Parmentier —' 

trong cuốn Les tambours de bronze) 

Dân lo việc giồng lúa cho họ ăn, làm nhà cho họ Ờ, cắt 

người phục-dịch họ mà không được đòi công xá. — Xét ra 

dân chỉ là một thứ tài-sản của họ mà thôi. Găn đầy các dần 

tộc thiều-số dưới chế-độ quan Lang ử miền Bắc Trung-Việt có thề 
nói là hình-ảnh hoàn-toằn của chế-độ Lạc-hầu Lạc-tướng thuừ xưa. 

Gác vị Lạc-hầu, Lạc-tướng tuy giữ quyền tự-trị ự khu-vục 

của mình nhưng phải theo về một vị tù-trựởng giầu mạnh b phía 

Tây Bắc Trung-Châu sát với Trung-Du gồm địa-phận tỉnh Phú* 



NHÀ HỒNG-BÀNG 83 

thọ, Vĩnh-Yên, đất tốt, dần đông phát đạt hơn cả. Vị tù-trưởng 

ấy là Lạc-Vương. Đây là tình-trạng phong-kiến Giao-chỉ khi đã 

xuống đóng chiếm ổất Bắc-Việt tiước đời Tần-Hán. 

Kinh-đô cùa Lạc-Vương đóng ơ Phcng-chầu (vào địa hạt 

huyện Bạch-Hạc, tỉnh Vĩnh-Yên bây giờ) Lạc-Vương thiết-lập 

quan chế như sau : tưóng văn ’ gọi là Lạc-hầu, tướng vó gọi là 

Lạc-tướng, các quan nhố gọi là Quan-Lang, con gái gọi là Mị- 

nưong. Các Lạc-hầu được đặt tiên các Lạc-tướng và có thôn ấp 

lớn hơn. Hết thảy từ vua đến chúa, đến các Lạc-hău, Lạc-tướng, 

đều có quyền thế-tập. 

Bàn về phong - kiến Việt - 'Nam và nhà Hồng - Bàng ông 

Lương - Đúx - Thiệp tấc-giả cuốn Việt-Nam tiến - hóa sử trong 

trang 34 và 35 tỏ ý nghi-ngờ cho rằng họ Hồng-Bàng nếu 

theo niên-biầu thì ngang với đời Nghiêu, Thuấn của Hán-tộc có 

một nền văn-minh rất sớm mà thời Nghiêu, Thuấn còn chưa tiến 

xa hơn chế-độ thị tộc mẫu-hệ, vua Đế-Nghiêu háy còn là một tù 

trưởng do các bộ-lạc suy-tồn lên đầu dá có được một tồ-chức 

chính-trị có hệ-thống như trên. 

Sự hoài-nghi của ông Lương-đức-Thiệp có thề có giạ-trị 
nếu bàn về, to chức khởi-thủy của xá-hội Việt-Nam bởi ta phải 

nhận rằng Việt-tộc so với Hánrtộc thì chưa tiển-hóa sớm 

được nhữ con cháu Hoàng-Đế, uhửng sau nầy do sự xúc-tiếp và 

pha trọn giứa Việt và H.án qua các thế-hệ, từ lưu-vực Hoàng- 

Hà xuống lưu-vực Dương-tử-Giang, Việt-tộc chúng ta dần 

dần chịu ảnh-hưởng cùa Hán - tộc rối cúng có những tồ - chức 

Quốc-Gia, xã-hội như Hán-tộc vậy. 





CHƯƠNG III 

THẦN-THOẠI VIỆT-NAM 

Hau hểt các dần-tộc trên thể-giớt đầu cỗ những chuyện dâ- 

sử và than-thoại. Tất nhiên thần-thoại cùng dẵ-sử đầu xuất-hiện 

vào thời thượnỷcồ, lác này văn-Tninh, khoa-học chưa tiên-tríền, 

sử-học còn non nớt, mập mờ. Dầu sao ỉhan-thoại và dá-sừ vẫn 

phản-ảnh một phan nào sự thực trong đời sõng của các dẩn-tộc 

búồi sơ khai oì lý-do đó các nhà sử-học vẫn cần đến dã-sử và 

than-thoại do nhẩn dẩn truyần-tụng đề khám phá dấu-tích cùng 

các phương-thức sinh-hoạt của người đời xưa. 

Chúng tồi xin kề đây những chuyện cồ đời Hồng-Bàng 

tuy cúng hoang đường một phần nào như các chuyện cồ của 

Hy-Lạp nhưng có lý-thú oà bồ-ich cho 'sự tìm hiều quá-khứ 
của' dân-tộc chúng ta. 

1 — Trăm Chiếc Trứng Rong.— Vua Đế-Miah có hai 

người con : Đế-Nghi là con trưởng* và Lộc-Tục là con thử. Nhà vua yêu 

Lộc-Tục hon nên muốn đặt Lộc-Tục làm vua phương Bắc. Lộc-Tục 

nhường cho anh cả, sau nhà vua lại cử Lộc-Tục làm vua phương 

Nam tức là nước Văn-Lang. Lộc-Tục nhận lời. 

Nước Văn-Lang tức là nước Xích-quĩ có nhiều phong cảnh 

thanh-kỳ : Giải Nam-Lĩnh trùng-trùng, điệp-điệp xanh như chàm, 

xa trcng như rồng uốn khúc. Hồ Động-Đình nưó-c trong như lọc, 

sóng vơ rào rạt, chim trời cá nước muôn loài, hoa cỏ thẳm tươi 

ngàn sắc không ai ngắm cảnh mà khỏi sự mê say, quyến rú. 

Lên làm vua, Lộc-Tục lấy hiệu là Kinh-Dương-Vương, buồi 

đầu toan đáng đô ở chần nói Miên-Sơn sau ấn-định xây thành 

đắp lũy Ờ Cửu-Linh. 

Bấy giờ ngàị mới lo việc kiếm bạn trăm năm. Một buồi mùa 
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xuân chim kêu ríu rít, cây cò xanh tươi, tràn ngập các ngần cằy 

bờ suối, ngài ngự trên mệt chiếc thuyền thã trôi theo dòng mró-c, 

chẳng bao' lầu thuyền đến Động-Đỉnh-hồ gẹp một giai-nhấn 

tuyệt sắc. Ngàỉ chào rồi tiến đến gần hỏi chuyện. 

— Xin nàng cho biết quý danh và quê quán nơi đầu ? 

Giai-nhân đáp : 

— Thiếp là Long - Nữ, con gái vua Động - Đình ở cách 

đầy chẳng xa. 

Lộc-Tục nói : Tôi ià Lộc-Tục con vua Đế-Minh smh-trường 

ờ miền Dượng-Từ vốn nghe tiếng Động-Đỉnh-quần từ lâu. Thật 

là may mắn hôm nay được gập nàng, có lẽ đầy là duyên trời đưa lại. 

Giai nhấn đổ mặt : Thiếp cúng có lòng chờ... đẵ lâu. 

Hoàng - tử ngay phứt đầu gặp gỡ đá thấy lòng rào rạt 

tình thương đối với người tiên, nghe lời dịu - dằng của 

nàng lại càng thêm say đắm. Hoàng-tử liền mời công-chúa lên 

thuyền cùng về kinh-đô và ít lâu sau tấn phong nàng làm hoàng-hậu. 

Hoàng-tở cho xấy cung điện ở núi Nghĩa-linh gần Việt-trì ỉầ 
nơi có sông núi bốn phưomg chầu lại, rãt bao-la hùng-vĩ. Hoàng- 

tử theo lời hoằng-hậu cho xầy thành kéo dài tới Phong-Châu và 

bấy giờ nước Xích-Quỷ đồi tên lằ Văn-Lang mà nơi kinh thành 

mới đưọ-c gọi là Việt-thường-ấp. 

Kinh-Dương-Vương đi Cửa-Linh một chuyến khi trở về thì 

hoằng-hậu sắp lầm-bồn sau đẻ ra Sùng-Lãm tức Lạc-Long-Quần kế 
nghiệp vua cha (ở ngôi 215 năm và thọ 250 tuoi). 

Lạc-Long-Quân lấy tên hiệu là Hùng-Hiền-Vương di-chuyln 

kinh-đô về Nghĩa-Lĩnh như trưóx. 

Khi. Kinh-Dương-Vương qua dơi thì Hùng-Hiền-Vương đá 

lẩy nàng Ảu-Cơ con gái vua Để-Lai chúa tề một xứ lằn cận 

Vấn-Lahg bên bờ giải Âu-Giang. 

Ẫu-Cợ có mang đưọc 3 năm, 3 tháng, 1Ọ ngàỵ mới thấy 
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chuyền bụng. Nơi nàng phẳi lầm-bồn là' mệt chiếc lều ttanh bên 

đường không xa kinh-thành rồi nàng sinh ra. một cái bọc. 

Lạc-Long-Quân lấy làm kinh sợ vố cùng- Ngài cho các quần 

thần dựng đàn tế cáo trời đất ngay- ở nơi xảy ra việc kỳ-dị đó. 

Trong lúc cử-hành việc lễ bái thì trời nồi mầy năm sẳc hiện 

đúng trên nóc ngôi nhà đang lặp đàn. Năm người cao lớn dị- 

thường ở trong đám mây sáng rực đỏ lộ ra đầu đội mũ kim-quang, 

mình vận áo bào xanh, lưng đeo daỉ-ngọc, ‘ .chân đi giầy sắt. 
Mỗi người tay cầm một cái thẻ - bài bằng gẫ có hình một con rồng 

lộn rẵt đẹp và linh-hoạt. 

Các vị thăn tuyên-bố vời nhà vua : « Ngọc - hoàng thượng - đế 
cử chúng tôi xuống đl thi hành một nhiệm-vụ đặc-biệt : Hoàng-hậu 

sinh ra một cái bọc. Đó là điềm vô cùng tốt đẹp. Trong bọc có 

một trăm trứng, chủng tôi có bồn-phận biến ra thành một trăm 

con trai. Những người con này sẽ giúp nhà vua trị dân giữ nước». 

Các thần liền sai đặt cái bọc lên trên một chiếc mâm vàng 

dưa vào chùa Từ-Sơn' Thiên - Quang rồi một vị quỳ xuống cầu 

nguyện Thượng-Đế. 

Sau đó các thần dạn dò ít điều rồi trở về trời, mẳy ngú sắc 

tự nhiên tan mất. 

Nhà vua cho thực hành ngay lời thần nhần chỉ bảo thì đúng ngày 

15 tháng giêng năm sau mầy ngũ sắc lại tái hiận cúng đúng ngay 

trên nếp nhà hoàng-hậu sinh nờ. Ngôi nhà sáng rực hẳn lên một 

cách hết sức lạ lùng roi bọc chứng tự mở ra. Một trấm con trai 

'bưÓT ra khỏi bọc thì lớn nhanh như thối thành ra những thanh niên 

cường tráng. Sau ba tháng ra đời các hoàng-tử cùng tung hô trước 

sân rồng : « Chúng ta phải thờ một vua mà vua đó lại là cha chúng 

ta đang có phận sự xây dựng cuộc thanh-bình cho trăm họ ». 

■Thêm một rân nữa trên trời lại có mây ngũ sắc sáng rực. Tám 

vị thần mặc áo sắt, đội mũ dồng, đi giầy bạc hiện xuống. Mỗi vị 
cầm một chiếc búa, một chiếc gậy sắt và một thanh gươm cùng tâu 

vua : « Chúng tồi là Thần Kim-Luông được Thượng-Đế sại xuống 
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giúp việc xuất thế của các Hoàng-từ và lằm cho chổng lérn. Nay 

nhiệm-vụ đá xong chúng tôi xin cáo biệt. Nhưng trước khi chia 

tay chúng tỏi xin hiến nhà vua mẩy quí vật là mệt cái ấn,, một 
cuốn sách và một chiếc thước ngọc đề nhà vua giữ nước được 

lầu dài ». 

Các thần biến đi sau khi đó thì Lạc-Long-Quần họp quần thần 

bàn đặt tên tuồi và chức vị cho các hoằng-tử cùng thông minh vạm 

vỡ như nhau. Thật là một sự khó khấn vì không biết định thử tự 
cách nào cho hợp lý. 

Lạc-Long-Quần lại khấn Thượng đế. Ngọc-Hoàng liền phái 

một vị thăn hiện hình mệt ông già tới. Ông già tầu vua : 

— Tôi có một cuốn sách của Phật cho trong có ghi đu mọi 

diều lành dử. Tôi xin giúp nhà vua giẳi quyết việc khó khấn này. 

Ong già liền mỏ sách lằm rầm đọc. cắt một trăm từ giấy nhỏ, 
đánh số vào giấy rồi đề cả lên chiếc mâm vàng. Ông già nói : 

— Các Hoàng - Tử ai rút được số một sẽ được đặt tên là 

Hùng-Lang và sễ là người thay vua làm chúa-tề thiên-hạ. 

Làm xong ông già biến mất. Việc rút thăm được thì hành. 

Người con cuối cùng của vua là Hùng-Lang trúng số một. 

Sau khi chia 15 bộ (tỉnh) cho 15 con trai đầu lòng đe giữ quyền trị 
dân ở các trọng-trấn, vua Hùng - Hiền-Vương một hôm nối với 

Au-Cơ rằng : < Ta vốn là con cháu thủy thần, nàng thuộc nòi tiên 

nước lửa khắc nhau không thề kết-hợp lâu dài được. Vậy xin 

chia tay đề giữ lấy dòng giống. Nàng nên đem 50 con lên núi, ta 

đem 50 con xuống bề ». 

Từ dó tục truyền có thần núi và thần biền. 

Và cúng từ đó các đại thần của nư&c Vấn-Lang có tục cha truyền 

con nốị ở các đất đai thuộc quyền mình cai trị, văn-quan gọi là 

Lạc-hầu, vó quan gọi là Lạc-tướng, con trai vua là quan Lang, con gái 

vua là Mị-Nương. Nhân dân vui sống đời thái-bình thịnh-trị 
suốt nẵm tháng chỉ lo trồng lúạ dệt vại. 





Mợnh - Tử 
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Hùng-hiền-Vương chết đi sau 400 năm ờ ngôi. Nườc được trời 

cho mỗi ngày một phát đạt. Kế vị nhà vua là thái tử Hùng-Lang và 

các con khác thành vua các bè dưới danh-từ là Động-Đình đế quân. 

Hùng Lang nối ngôi Lạc-Lọng-Quân lấy hiệu là Hùng Quốc- 

Vương trị vì 221 năm và mất năm 250 sinh được 50 con. Con 

trưởng tiếp ngôi là Hùng - Hiệp - Vương. Sau Hùng-Hiệp-Vương 

là Hùng-Hy trị vì 300 năm rồi truyền đến Hùng-Huy. 

Cho tới bấy giờ dần Việt rất là yên vui và mỗi ngày một thêm 

đống dảo. Nhưng dến Hùng-Huy việc nước sinh ra tre biếng, gương 

sáng của tiền* nhân không còn được soi nữa, ngài chỉ tin diều dị' 
đoan ỏ’ một nữ thuật-sĩ mà ngài tôn kinh và mê say tài sắc. Nữ 
thuật sĩ dó được ngài dề ở một nơi cung cấm ỉộng-lay, ấn ở như 
đôi tình nhân. Các quan đều bất bình trước nhửng hành động sa 

ngã của ngài. Nhà vua thấy thái-độ bất mãn của triều đình đành 

phải ly-khai với người yêu đến lức dó ngài còn cho là Trời đưa 

lại cho mình. Cũng là sự đáng lạ, khi nũ’-thuật-sĩ rời khỏi 

cung đình thì nhiều việc dứ xầy ra trong nước. 

Nhà vua phải tìm nằng về đề cầu trời giải ách trừ họa cho 

nhân-dần. Nàng trở lại. Sau cuộc tái ngộ một dêm nàng nằm mê 

thấy một tiếng bí-mật nói rằng : « Nhà vua chưa hết tai nạn. Ngưoi 

có thề báo cho người biết chỉ ba năm nữa nước sẽ có quân giặc 

CU'Ó'P phá ». 

Lời tiên tri thành sự thật. Ba năm sau Văn-Lang bị giặc 

Bắc do tướng Thạch-Lênh cầm đầu tràn ngập từ thôn quê đến 

thành - thị, hủy-hoại các mùa màng hoa mầu, cướp trâu giết bò 

làm cho nhân dần vô cùng diêu-đứng. 

2 — Sự-tích Phù-&ỗng Thiên-Vưcrng_Thuở đó tại 

làng Phù-Đồng thuộc tỉnh Bắc-Ninh có một dôi vợ chồng già 

chuyên nghề trong hoa. Một hôm người chồng đi chơi ngoài vườn 

thấy một vết chân lạ. Chồng bảo vợ ướm chân vào xem, người 

vợ liền đặt chần vào vết lạ đó. Bà ta thấy ngay trong người 

một cảm giác khác thường đầu ngờ từ dó có sự thụ thai. Quả vậy. 
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sau 16 thắng thì hà sinh ra một con trai đặt tên lầ Thiểt-Lung, 

lớn ba tuồi mà vẫn chưa cười nói được. Bẩy giờ quân giặc 

tung, hoành khắp noi. Vua Hùng-hiền-Vương ban hành một 

chỉ-dụ kén hiền tài ra giúp nưó'c. Người con trai lúc này bỗng 

nhiên nói được và trở nên to lớn dị thường. Bà mẹ mừng lắm nói: 

«lỉệu con có thề phù vua dẹp loạn chăng ? * 

Thiết-Lung trâ lời: «Xin mẹ mời sứ giả đến cho con nổi 

chuyện. Sứ đến, Thiết-Lung tự giới thiệu : * Tôi là Thiên-Vương 

Thiết - Lung được , Ngọc - Hoàng cho xuống đây đê khôi - phục 

hòa-bỉnh cho dân nước. Xin sứ-giả về tâu vua đánh cho tôi 

một con ngựa sắt, một ngọn giáo và một chiếc mũ sắt, giặc sẽ 
tan ngay », 

Vua Hùng-Huy cho thi hành luôn mọi điều yêu cầu cùa Thiết- 

Lung. Sau đó Thiết-Lung liền cầm giáo đội mũ nhầy lên ngựa 

phóng nhanh như gió chỉ trong chớp mắt tới Vú - Linh - Son 

là nơi quằn giặc đang gây rối. Sau khi giết được chủ tướng của 

giặc, chiếc giáo bị gẫy ngài phải nhồ cả tre đề thay vũ khí. 

Giặc tan vỡ như đần ong. Trật tự trờ lại, Thiên-Vương cưỡi ngựa 

bay lên Sóc-Sơn gần làng Vũ-Linh, huyện Kim-Hoa roi biến mất. 
(Đời sau ghi tên làng này là Vệ-Linh). 

Đến ngày nay người ta van truyền tụng còn thấy vểt chần 

ngựa của ngài in sầu thành ao chuôm quanh vùng Sóc - Sơn. Đề 
nhỏ- ơn Thiên-Vương vua Hùng-Huy cho dựng tại làng' Phù- 

Đồng một ngôi đền hàng năm cổ cúng tể đê kỷ niệm sự nghiệp của 

ngài và bà thần mấu. 

Hẳn đây là chuyện một vị anh hùng cứu quốc chống xấm 

lăng mà tên tuồi đá vì thời gian xổa nhòa hoặc làm xong việc 

cứu nhà cứu nước vị anh-hùng đó liền tìm nơi In dật đến nay 

không còn đề lại gì trên sử sách nữa. Tuy vậy người ta vẫn nhờ 
rang từ ngày Văn-Lang thắng trận một cách oanh liệt, luôn tiếp 1 7 

đời vua (dài 640 năm) giặc Bắc không dám bén mảng tó'Ị cói Việt. 

3 — Những vua kế tiễp Lạe-Long-Quân.— Vuạ Chiệụ- 
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Vương kế nghiệp Hùng-huý-Vựơng mất năm vừa đổng trẵm tuồi. 

Ngài biếng nhác việc nườc nhất là việc quần khiến giặc đl ỉại 

xầm phạm bờ côi. Sau thấy tình thế nguy-ngập quá ngài cho sửa 

sang đình chùa, cúng tế trò-i đất đề cầu phúc cho dần nước. 

Một vị thần hỉện ra tới thấm vằ biếu ngài một viên minh-chầu 

và một chiếc móng rong nói: «Tôi là thần Tầy-phương đến 

thay trời thi hầnh các điều cầu nguyện của nhà vua và của 

thần dẫn ...» 

Thuở ấy nhà vua van chưa lập Hoàng-Hậu. Một buồi mùa 

Xuân Ngài cùng các quan đi du ngoạn. Quần thần có kẻ nói ; — Bệ 
hạ có biết trên dấy Tam - Đào nìy thưồ-ng có thần tiên 

qua lại chăng ? Phong cảnh ở dầy tuyệt kỳ, xin bệ - hạ háy rời 

gót ngọc tới đó. 

Nhà vua ưng-thuận tiến bước càng đển gần càng thấy mê 

say vl phong cảnh hữu tình. Núi non sáng rực dưới trời xuần, nước 

trong như ngọc lạng ỉẽ chầy trôi, cây cối nầy chồi tươi thắm, 

chim kêu ríu rít, hoa ngát mùi thơm tử ngàn lau bò" suối. Giứa chốn 

phong cẵnh thăn tiên, huyền-ảo này, hai tòa cồ miếu Tầy-Thiên 

và Phù-Nghi hiện ra sừng sững trước mặt rất trang-nghỉêm 

hùng-vĩ, Nhằ vua chợt nầy ý nghĩ vào cầu xin Thượng - Đế 
ban cho mình một nàng tiên đề làm bạn khỏi nẫi bấy làu đơn 

chiếc. Rồi chẳng rời được cảnh đẹp nhà vua cùng các quan 

nghỉ lại trong miếu. Đêm tới nhà vua chiêm bao thấy một thần 

nhân nói nhà vua sẽ lấy thiếu nữ Ông-La miền Đông L.Ơ là 

một trang tuyệt sắc. Nhà vua vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sáng 

hôm sau'cùng các quan lui gót về triều xem lời thần có đáng chăng. 

Nhà vua vừa tới chân núi thl thoáng thấy một nàng tiên lần 

mình trong cây ngó nhà vua mỉm cười. Nàng đẹp như sao bấng, 

mặt trắng hong xinh tươi như tố nữ trong tranh, thần thề uyền- 

chuyền các dường cong dịu dàng tựa vàng chau ngọc chuốt. Nhà 

vua tới gần hỏi : 

— Nàng ơ đầu, cha mẹ là ai, có thề cho ta biết chăng ? 

Nàng tiên thẹn thùng, bén lẽn thưa : 
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— Tôi là con gái Ông-La vùng Đông-Lẽ do trời sai 

xuống đề hầu hạ nhà vua. Tôi chờ nhà vua đã từ lầu... 

Thế là lời thần nhân đá dúng. Nhà vua liền cho sửa soạn 

các đồ sính-lễ trọng hậu đến Đông-Lơ xin cưóũ nàng về. Tiệc 

tùng mở khắp trong nước rộn-rịp, vuị-vẻ trong nhiều ngày. 

Sau một năm mặn nong hương lừa nàng tiên đẻ ra một trai 

tên là Hùng-Vị sau này lên ngôi lấy tên là Hùng-vị-Vương nhờ có 

ngọc quý của thần Tấy-Phương mà nước Văn-Lang được thịnh đạt 

gần 8 thế kỷ với các vị vua kế tiếp dưới đầy : ■ 

Hùng-định-Vương làm vua được 80 năm 

Hùng-hy-Vương làm vua được 90 năm 

Hùng-trịnh-Vương làm vua được 107 năm 

Hùng-vú-Vương làm vua được 95 Dấm 

Hùng-việt-Vương làm vua được 105 năm 

Hùng-anh-Vương làm vua được 99 năm 

Hùng-triệu-Vương làm vua được 92 năm 

Hùng-tuấn-Vương làm vua được 94 năm 

4 — Stm-Tinh và Thủy-Tinh. — Vua Hùng-tuẵn-Vưcmg 

là ông vua thứ 18 của họ Hùng không có con trai. Ngài và thần 

dấn cầu trời đất xin cho người nối dôi Ở đền Tam-Đảo và Tản-Viên, 

sau được một vị thần hiện ra báo tin Ngài là vị hoàng-đế trót của 

nhà Hồng-Bàng. 

Hoàng-Hậu .chẳng bao lâu có thai rồi sinh ra một lúc hai gái tức 

là Mỵ-Chầu và Mỵ-Nương. Hai công chúa mãi ngày một khốn lớn 

xinh đẹp như tiên Ông-La xứ Đông-LỖ xưa kia là tồ mẫu của 

hai nàng khiến nhà vua dầu không có thái tử kế-vị cũng vui vẻ vô 

cùng. Mỵ-Chầu lớn lên có chồng, còn Mỵ-Nương vẫn chờ bạn đồng 

sàng vừa đôi phải lứa. Nhà vua muốn rằng con gái của mình nhan 

sắc không ai bì kịp thì người chồng phải là kẻ hơn người dề xứng 

đáng với địa-vị thay trời trị dân. Ngài cho xây Ở chàn núi Việt-Trì 

một cung điện yết bảng chiêu hiền nhự sạu : « Ại Ịạ kẻ tài cạo học 
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rộng cố thề tới đầy thi thố, ai iỗi-ỉạc xuất chúng sẽ được lựa chọn 

làm phò -mâ ». 

Lời dụ này còn được truyền ra ngoài các xứ lân-cạn nứớc Văn- 

Lang. Nhiều thanh niên anh tuấn bốn phương xô nhau tìm đếa nhưng 

hết thảy đều bị công chúa khước từ vì không vừa ý. Thấy sự tuyền 

trạch khó khăn nhiều kẻ khổng dám đến. 

Một ngày kia có hai lĩnh-tụ bộ-lạc cùng tới tĩình-diện nhà Vua và 

Công chúa trong một lúc sau khi biết bao nhiêu sĩ-tử thất vọng ra về : 

Một người là Sơn-Tinh thần núi Tàn-viên, một người là Thủy-Tinh 

thần hồ Độạg-Đình. Hai người dược lệnh phô-tiương thủ đoạn. 

Thủy-tinh nhảy xuống sông, tức thì muôn ngàn dợt sóng nồi lên 

chuyền động cả trái dấỉ. Nước sôi lên sùng sục. Gió trưó'c còn thồi 

dìu dịu sau thành trận cuồng phong dử dội. Sấm nồ vang lừng làm 

đen nghịt và bău trời. Chớp nhoang nhoáng, biết bao nhiêu loài thủy 

quái hiện ra có nhứng con cá khằng-lồ, những con rùa hung hăng bò 

ra nhiều không kề xiết. Rồi bất thình lình cái cảnh hãi hùng ghê 

gớm dó vụt biến. 

Sơn-Tinh cũng trồ phép lạ không kém, tay cầm chiếc gậy ném 

xuống giữa đòng sòng, niệm cầu thần-chú mà người trần tục không 

ai nghe hiều thấu. Nước sống bắn tung toé khắp nơi biết bao nhiêu 

giống ma qụỷ muôn hình hiện ra ầm ầm dữ-tợn rồi cũng tan ngay đi 

như trong giấc mộng. 

Nhà vua phàn vân không biết lấy ai và bỏ ai liền bảo 

hai chàng về lo các đò sính-lễ kỳ lạ, ai tới trước thì sẽ được 

Mỵ - Nương làm vợ. Thủy - Tinh vội về Động - ©ình hồ đề sắm 

sửa. Son-Tinh vừa ra khỏi cung điện liền làm đồ ngay xuống 

một trận mưa lớn. Sau khi khấn vái các thần linh thì vừa dúng 

nừa đêm tối mò các quý vật trên trời rơi xuống. Chàng nhặt 

được 9 cặp ngà voi cực dẹp và nhiều châu ngọc quý-giá 

đem trình vua cha, thế là chàng thành công và dem ngay Mỵ- 

Nương về núi. 

Vài giờ sau Thủy-Tinh mới tới, tuy cũng có nhiều báu 

vệt nhưng người đẹp đã lot sang tay địch-thủ. Chàng giận vô 
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cùng liền lập tức trở lại long-cung gây một trận lụt không tiền 

khoáng hậu định tẳm tiêu hủy toàn cói Van-Lang cho bó tức. Nhưng 

nước dâng cao bao nhiêu thi Sơn-Tinh làm phép thành quách lâu 

đài vằ rừng núi của Văn Lang càng nồi cao bấy nhiêu, roi 

sấm sểt đánh xuống các binh dội của thủy thần dang rầm rộ trên 

mặt sống. Thủy-Tinh rút cục phải bỏ cuộc dề về chỉnh đốn 

lực lượng rồi năm nào cũng có cuộc giao tranh giửa thăn 

núi và thần nước. 

Đây là một chuyện cồ-tí ch đề ghi chép cắc trận lụt kinh khủng do 
nước lũ ở cắc vùng Thương-du Bắc-Việt đồ xuống sông HSng-Hà và 

các chi nhánh gấy nên, rẩt nhiều tai họa cho dấn-chúng hàng năm. Đời 

này qua đời khác đều có cuộc xung dột giữa đất và nước, có cuộc 

núi lử cát boi dề đất và nước không cao, thấp hơn nhau. 

Nay bỏ phần hoang đường của .chuyện thăn thoại này ra 

ta có thề nghĩ rằng xưa kia về cuối đời Hồng-Bàng dá có những 

cuộc chiến tranh liên miên giữa các cư-dần dồng bằng và sơn 

cước, mà nguyên nhằn chỉ là cuộc dành nhau một người con 

gái đẹp về phần hai vị tù-trưcmg giứa triều-đình Văn-Lang. 

Ngoài ra, nhẳn đây ta có thề ngờ rằng nước Văn Lang 

thuờ đó không gồm cả Bắc-Việt, Trung-Việt yà mấy tỉnh Hoa 

Nam liền trên Bẳc-Viật. Chung quanh Văn-Lang.còn có nhiều 

dân tộc cố lẽ vẫn độc lập, vì vậy mới có cuộc giao chiến 

giữa Sơn-Cựớc và Trung-Chằu. Những vị hoàng - để trót họ 
Hồng-Bàng chĩ có danh tiếng ở các địa phương đó chớ về 
thực-tế khống chi phối được các dân kể cận; ngay khi họ mới 

ra đời. 

Trong Đại-Nara Quốc sử diễn ca của Ngô-gia-Cát và 

Phạm-xuấn-Quể có đoạn tả cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh vẵ 
Thủy-Tỉnh như sau khá ỉinh-động : 

Thủy-Tinh lớ Bước chậm chẩn, 

Đùng đùng nồi giận đem ần làm thù. 

Mây tuôn gió thồi mịt mù. 
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Ào ào rừng nọ, ù ù núi kia. 

Sơn than hóa phép cúng ghê, 

Ltrới dăng sông Nhị, phên che ngàn Đoàỉ. 

' Nái cao sông cũng còn dài, 

Năm năm báo oán dời đời đánh ghen... 

5 — Nhửng ngày tàn của họ Hòng - Bàng. — Vua 

Hùng - tuấn - Vương sau-150 năm ở ngôi thay cần phải có người 

kế tiếp mình đề giữ gìn hạnh-phúc cho nhân-dằa. Mhưng ngài 

không có con .trai roi ngài xét không ai tài đàm hơn phò-mâ Sơn-Tinh 

nên ngài ngỏ ý muốn truyền ngôi báu cho phò-mã. Nhưng không ró vì 

lẽ gì Sơn-Tinh lại tỏ' chối. Trước tình thế đó nhà vua tuy già roi 

muốn được nghỉ ngơi mà vẫn phải tiếp - tục sứ - mạng. Năm tháng 

chảy trôi, ngài không ngờ số ngài còn thọ quá nhiều như vậy. 

Trong giai-đoạn thứ hai này đá xảy ra nhiều biến-cố quan-trọng 

trong nước Văn-Lang. 

Vua Thục (Cao-Bằng) đá nhường ngôi cho Phụ-Đạo xứ Ai- 

Lao là cọn cháu họ Hồng-Bàng dang cai-tĩị cả nước Thục và 

Ai-Lao và là chư-hầu của vua Hùng nghĩ rằng do mình là huyết 
mậch của họ Hùng thì phải đươc nốị nghiập Hùng-tu ấn-Vương 

nay nghe vua Hùng nhường ngôi cho Sơn-Tiah (tù-trưởng Chầu 

Liêm thuộc vùng Ba-Vì 3ơn-Tây) giận lắm quyết chống lại Vua 

Hùng và don cháu Mỵ-Nương. 

Theo tTuyền thuyết thì cuộc xung đột giứa Vấn-Lang và 
nước Thục bỏũ Bguyén-do trên dấy. Nhiều nhà chép sử đã lẫn lộn 
về hai cuộc grâo tranh. Nhiều tài-liệu lại không nói đến việc giao 

tranh thứ nhất giữa dần Sơn-Cước rà dần miền bề mà chỉ nói đến 
sự thù nghịch giữa Hòng - tuấn - Vương cùng vua nước Thục lẩy 

nguyên nhân (trái hẳn với chuyện chúng tôi vừa kề ra) Ở chẫ vua 

Hùng - tuấn - Vương khước từ việc gả con gái là Mị-Nvơng cho 

Thục-Phán con vua Thục. Bị bẽ bàng, vua Thục có lẽ dã khai 

chiến ngay với vua Hùng. Đôi bên khi thắng khi bại dánh nhau 

hết năm này qua năm khác rút: cục vua Hùng vẫn giữ được phần 
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thắng. Sau đôi bên bái chiến được 10 năm. Qua 10 nắm yên ồn 

Thục Phán lên nõi ngôi cha, cuộc báo phục lại tái diễn. 

Từ đoạn này trở đi có lẽ chúng ta có những sử-liệu dắng 

tin hon. Trong khi vương triều Vấn-Lang vui vẻ, vô tư-lự từ trên 

xuống dưới thì binh đội của Thục kéo vào bờ cói. Hai bên giao tranh 

o-ạt. Quân của Phán rút lui là theo kế-hoạch đá định sẵn. Vua 

Hùng-tuấn-Vương không tưởng đoạt được thắng lợi dễ dàng và 

mau lẹ như vậy. Ngài lấy làm sung sướng vô cùng. Nhưng 

than ôi, vinh quang, rực rỡ đâu ngố- chỉ là ngọn lửa rom, sớm 

nồi lại sớm tàn. Ngài cùng binh tướng trử về Phong-Chằu từ đấy 

ngọn cò- ngư ngác trống canh trễ tràng. Kinh - đô Phong - Chằu 

tưng bừng hoan lạc trăm họ mở tiệc ấn mừng đề khao quân 

thưởng tướng sĩ, chuỗi ngày vui tươi cứ liên tiếp nhau tưởng 

như vô tận. Đến việc triều chính cúng khống được săn sóc, rồi 

kỷ-cương đo nát, giặc cướp nồi như ong. Trong lúc này con 

mắt của quần Thục vẫn chăm chú rình mò từng ngày từng giờ 
mọi cử-động của thần dần Lạc-Việt. 

Quân Thục-Phán do sự chuần-bị chu-đáo một buòi sớm mai lại 

dột nhập vào Văn-Lang như gió bão. Vì Văn-Lang không có đề 
phòng nên'quân Thục tiến đếri như vào chã không ngưòõ. Lực-lượng 

Vấn-Lang. rời rạc chưa bị đánh đã tan, thật lạ náo-nùng, bi-dát hết 

chẫ nói. 

Quằn Thục chiếm được kinh thành tha ho tàn sát quân dân 

Văn-Lang như chém trả. Kề từ năm đó là năm 257 trước Thiên- 

Chúa họ Hong-Bàng cáo chung. 

© — Mõi hận thành Loa hay là một chuyện gián-điệp 

ử nước ta hai ngàn nấm trước_Vua An-Dương-Vương 

sau khi diệt được Lạc-Vương thứ 18 liền cho xây ở Phong-Khê 

một cái thành lớn, hình trôn ốc. Theo ý ngài, đầy là vương-thành 

cần phải kiên-cố, hiềm-trở nên móũ có một kiến-trúc đặc biệt chưa 

đầu có. Với kiến-trúc này, thành cao mấy tăng và chạy máy vòng. 

Quân địch dâu hết sức mạo-hiềm cúng chưa dễ vượt được trước khi 

vào đến triều đường, cung cẩm và các nơi quan-tiong. 
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Nhưng thành đắp ờểa đấu ao đến đẩy. Quân và dần đẵ uằĩ 

bao ngày tháng tốn công hao sức mà không nên việc. Biết có ma quỷ 
phá hoại, nhà vua lúc đó gần như thất vọng vì chưa tìm được 

cách gì đề đối-phó. 

Ngài cầm quyền. Ắu-Lạc kề đấ ba năm. Một hôm ngài nẵy 

ra ý kêu cầu trừi đất phù hộ cống-cuộc của ngài. 

Một ông già Ở đâu tiến ỉại giứa lúc ngài đang cúng tế tầu 

rằng việc xây thành phải có Thanh - giang - sứ mới xong. Nói rứt 

lừi ống già biến mất rồi một con Rùa vàng hiện ra tự giới - thiệu 

với nhà vua mình là Thanh-Giang-Sử. Nhà vua mừng rỡ và bàng- 

hoàng như đang Ở trong giấc chiêm - bao. Ngài liền mời thần 

Rùa lên kim-xa dề rước về cung. 

Thần Rùa nói : 

Nhà vua không xằy nồi thành ỉà vì cỏ yêu ma quấy rối, 

Yêu ma đày là một con gà trống trắng tực là Bạch-kê-tinh và oan 

hồn một kẻ ca-ký chết đá lâu dò"i còn hài cốt vùi sâu ở chân 

núi Thất-Diệu. Chúng hay họp nhau ử cái quán của Ngô-Công 

gần dấy và đêm dêm sát hại các khách trọ. Con kê-tinn lại lấy 

con gái của Ngô-Công ... 

Thần bàn vái nhà vua cách trừ hai con tinh ấy. Nhà vua 

Ịien giả làm người thường buồi chiều ghé vào quán. Thăn 

Rùa bí-mật theo ngài đề ủag-hộ. Thấy nhà vua tứi Ngô-Công 

lấy tình thật nói ; 

— ơ đầy yêu quái hay hại người, quý - khách không nên 

dừng chân lại. 

Nhà vua cười đáp : 

— Người ta sống chết do thiên - mệnh, điều đó chủ-nhằn 

dừng ngại. 

Đêm tới quả bọn yêu quái kéo đến. 

Thần Rùa liền xuất hiện và hét lớn : 
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— Lũ yêu quái kia! chúng mày đến ngày hết số. Ta tới 
đầy dề trừ khử chứng bay đây I 

Vua và thần Rùa cống bọn yêu xung-dột với nhau kỊch-lỉệt. Gần 

về sáng bọn yêu quái thua trận phải chạy chốn vào núi Thẵt-Diệu. 

Sấng hồm sau Ngô-Công cho người đến xem tưởng nhà vua bị giết 

roi đề đem chôn không ngờ ngài vấn sống. Vua yêu cầu Ngô- 

Công giết con Bạch-kê. Bạch-kê vừa chết thi con gái của Ngô- 

Công cũng tự nhiên tắt - nghỉ. Vua lại cho khai-quật cả hài - cốt 

người ca-kỹ, đem đốt ra tro rồi vứt xuống sông. 

Buòi chiều nhà vua cùng thần Rùa lên núi Việt-Thường thấy 

cộ con cú sáu chần miệng ngậm sách thuật. Đấy là hon con kê-tinh 

Thần Rùa liền hóa làm con chuột trắng leo lên cây cắn chân con 

cú. Cú đau quá nhả sách thuật ra. Từ đấy việc xây thành được mọi sự dế 
dàng và chỉ trong một tháng là xong, thành dài rộng một ngàn 

trượng, quanh co khuất - khúc 9 tăng, thế rất hiềm - trử. Rồi luôn 

mấy năm Au-Lạc được thịnh vượng, nhẳn-dẳn sinh sống yên vui. 

Sau thần Rùa xin từ giá vua An-Dương-Vương ra đi. Vua 

to ý luyến tiếc muốn lưu lại. Thần an-ải : 

— Việc trị loạn lằ Ờ ý trời và cúng ở nơi người, nhà vua 

cứ làm điều nhân chính sê được hưởng phúc lâu dài. 

Trước khi cáo biệt, thần còn biếu nhầ vua một cái móng 

chần dặn đem chế thành lẫy nỏ có thề bắn chết hàng vạn người. 

Nam thứ 48 đời An-Dương-Vương, Tần-Thủy-Hoàng cho 

Nhầm-Ngao và Triệu-Đà đem quân xuống chinh phục phương Nam. 

Vua An-Dương-Vương dàn một hàng thuyền trên sống Cà-Lo. 

Triệu-Đà thiết-lập doanh - trại, căn-cứ trên núi Thiêa-du-Sơn. Hai 

quân giao tranh. Vua An - Dương - Vương cho đem nố thăn ra 

bắn. Quân của Đà tan vỡ phải thối lui, rồi thất bại này tiếp thất 

bại khác... Triệu-Đà gần như tuyệt-vọng đành chỉ còn nước xây 

thành dắp lũy, giữ thế-thủ và chờ thời. 

Dưới đây là cuộc tình-duyên dầy oan trái của đôi trai gái Hán-Việt. 
Chiển cuộc giữa Trịệu-Đà và Vua An-Dương vì không ngá ngũ nên 
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Triệu - Đà phài mỗ' 'cuộc hồa-hiếu với Âu-Lạc đề che đậy mệt 

kể-sắch côa con người đầy mưu - lược. Rồi hai bên trở nên thẩn 

mật và kết dâu-gia. 

Trọng-Thủy con trai Triậu-Đà lấy Mị-Châu công chúa, con gái 

Vua An-Dương. Chàng được ờ rl bên nhà VỢ theo phong tực 

nước Văn-Lang bấy giờ. Trọng-Thủy vốn khôn ngoan khéo-Iéo 

nên rẩt được lòng vua An-Dương mà đối với Mị-Chằu chàng cúng 

rất mực yêu-đương. 

Nhưng chàng thanh nỉên nẫy đá được cha tiều-di cái mộng bá 

chù phương Nam : Nước Nam-Việt ngoài Quể-Lâm, Nam-Hải phải 

cổ Au-Lạc nứa móh thành một Đế-Quốc. 

Một hôm chàng hỏi dò vợ : Âu-Lạc vì sao mà hùng mạnh như 
vậy ? Mj-Châu ngây thơ kề chuyện chiếc nổ thần rối cho chong coi 

cái báu vật cùa Quốc-gia. Trọng-Thủy lợi dụng chỗ vô tinh cua 

nàng đem cái lẫy giả thay vào cái lấy thật vl chang được vợ cho 

hay cái thần-Iực cỏa nổ là ở„ cái móng mà thần Kim-Quý xưa kia 

đã tặng Vua An-Dưong. 

Một ngày gần đó. Trọng - Thủy xin phểp vua An - Dương 

về. thăm nhà. Chàng bảo Mị-Châu : 

— Tôi vì đạo hiếu phải về thăm cha già, cúng mong 

chóng trở lại. Tình của tôi với nàng là mối tinh thiên thu 

bất tận, nhung sự hòa - bình giữa các quốc gia dẳn tộc thường 

mong - manh, biết đâu trong khi tôi xa nằng hai nước sé chẳng 

xảy ra nhiều điều biến-cố. Lúc dó làm thế nào mà kiếm được 

nhau ? 

Mi-Châu ngạc nhiến. Nàng không tin rằng Nam-Viật và 

Au-Lạc giờ đây là một nhà lại có thề còn chuyện giao 

tranh hạy hiềm-khích. Nàng cũng không đl ý đến lời nói xa- 

sôi của chồng đang bối rối giữa đôi bề tinh hiếu. Nàng cười 

roi đáp : Tôi là đàn bà nông cạn không hìều việc đời, chỉ 
mong cuộc binh lửa mà chàng e ngại đó sé không bao giờ 
ẹổ. Nhưng nếu không maỵ có cuôc loạn-ly thl chàng cố tim thẹo 



100 VIỆT-sử TẰN-BIÊN 

vết lông ngơng rải rắc ờ bên đường. Thiếp có chiệc ẩo nga- 

mao, đi đến đâu sẽ rứt dần ném xuống mặt đất đl làm dấu... 

Trọng-Thủy về tới nhà thì quằn Nam-Việt tiến vào Âu- 

Lạc vua An-Dương dến giờ phút đó vẫn còn tin tưởng vào 

nỏ thần. 

Ngài cả cười : 

'—’ Triệu Đà quên hiệu-lực cùa nỗ thần rồi sao ? Thật là 

điên rồ và đưa mình vào c&i chết. 

Ngài vln chơi cờ, vấn uống rượu trong khi luôn luốn có 

tin cáo cấp về triều binh đội của họ Triệu đá tràn ngập Au-Lạc. 

Tới khi quân kỳ của Triệu phấp phới ngoài cồng thành vua 

An-Dương mới đem nỗ thần ra bẳn. Thấy nỏ vô hiệu - lực, 

nhà vua giật mình kinh sợ nhưng giờ đó cúng vấn chưa hay 

ai lằ kẻ phản-bội. Ngài vội lên ngựa cùng Mị - Châu trốn ra 

khỏi kinh - đô theo đường bề mà chạy. Hai cha con đến gần 

núi Mộ-Dạ, thuộc huyện Đông-Thành thì trời đẵ tối. 

Nhà vua khấn thần Rùa vi quấn giặc đuồi quá gấp. Nưó-C 

bề rào - rạt đánh vào bờ, thần Rùa rẽ sóng hiện lên nói : 

— Nhà vua thoát sao khỏi dược tay giặc. Giặc ngoi ngay 

sau lưng nhà vua đấy mà ĩ 

Vua An - Dương mơi hiêu vì đâu nhà tan nước mất, uất 

giận đầy iòng liền tuốt gươm chém Mị-Chầu. Nàng chỉ còn kịp 

than một cầu nàng chết vì quá tin yêu chồng và cầu xin máu 

nàng sẽ biến thành ngọc đề nhắc nhở người dời nỗi oan tỉnh 

cúa kẻ xau so. 

Lời nguyện đó được thực-hiện. Mẩu nàng chảy xuống 

biền được giống trai uống vào hóa ra ngọc. Còn vua An-Dương 

dược thần Rùa mở đường đi thẳng xuống thủy - cung và không 

bao giờ trở lại nữa. 

Triệu-Đà từ đó chiếm được Au-Lạc nhưng vinh-quang vạ 
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hoan-lạc của ông không phải ỉà không pha mùi cay đắng : 

Trọng - Thủy sau cơn binh lửa vội theo vết lông ngơng đi 

tìm người yêu tới bờ biền đá thấy xác nàng nằm dỗ. Chàng 

đau đớn hết sức lượm thi-hài vợ mang về Co - Loa mai-táng. 

Từ đấy chàng hay vơ Van đi lại những nơi trước kia cùng 

vợ tự tinh, xót - xa mường - tượng lại nhứng ngày tưng bừng 

ái-ần, hạnh phúc cũ. Một hôm nhìn xuống đáy giểng xưa kia Mị- 

Châu thường đến tắm, chàng tưởng chừng thấy bóng người yêu nên 

nhào đáu xuống. Có lẽ đây là lần đầu trên Lịch-sư Việt-Nam có một 

thiên tình sử náo-nùng không ai đọc đến mà không cảm - động. 

Hãi bài th(T bình-luậa tẵn bi-kịch Loa-ỉhành 

/ 

Thành Loa itẩm thước chằng là ben 

Móng rùa ba tấc chằng ỉà thiêng• 

Nước nhà dấy mất tại người cả, 

Thành trì không hiềm thần không qayần, 

Gió mưa gáy dựng công khó nhọc, 

Chú Thích.— 1) Niíi Mộ-Dạ là m§t giải míi chạy í át bờ biên thuộc huyện 

©ông - thành. 

2) Thành Cồ-Loa đóng ờ Phong-Khê thuộc huyện Kim-Anh tinh 

Phúc-Yên cách Hà-Nội 16 cây s6 và gẵn quốc-lộ số 3. Trưữ'c đèn vua 

An-Dương cá cái giếng tục gọi là giếng Trọng Thủy vì Trọng-Tbùy tự-từ ờ dó. 

Tục truyăn ngọc trai đem vê rửa vào nước ờ giếng Loa-Thầnh 

thì ngọc trong sáng thêm ra. 

3) Theo Nguycn-quang-Lục trong cuốn lịch-sử Hầ-Hội thảnh 

Co-Loa chu - vi lớp tăng ngoài đo dược 8 cây sổ. Từ phía ©õng sang 

phía Tây ào được 2800 thước. Từ phía Bẩc xuống phía Nam đo đưực 

2000 thước, lớp thứ nhì 6500 thước, ló-p này không bị hư hông máy. 

Quăng thành vè phía Bác còn gan nguyên-vẹn. Trước kia có ba cừa mờ 
ra ờ lóp thành này, nay đá bị lấp. Nơi íy bây giờ chì còn ba ngôi 

miếu nhò ghi dấu vết xưa. Lớp trcng cúng đo được 1600 thước. Vương- 

thành khi xưa đóng trên đình ngọn doi nhò. Vua An-Dương hiện thời làm 

thăn-hoàng làng Cò-Loa. 
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Nam gồm Văn-Lang, Bắc Ba-Thục. 

Dtr-đo muôn dậm mở mang tơi. 

Một tầm sơn hà, một tãm oóc, 

Sẵn sàng cơ-nghiệp không biết giứ 

Chiến đá không xong hòa. cũng ngộ, 

Biên phòng chềnh-mảng, thù-hận quên. 

Quanh quằn một lầm hai tại lớ, 

Thẩn-gia đấu nới kẻ thù giơ. 

Chồng nào thương tợ, con lìa cha. 

Giặc ngoi sau lưng nổi chi nứa, 

Nước ói, nhà ôi, biền Đại-Nha !... 

Dương-Bú-Trạc 

// 

Co-Loa hoài-càm 

Thành quách còn mang tiếng Cồ-Loa, 

Trẵi bao gió táp tới sương sa, 

Nỏ thiêng hờ hứng giấy oan buộc, 

Giếng ngọc Vơi đầy giọt lệ pha. 

Hoa cỏ oẫn cười ai bọc - mệnh, 

Cung đình chưa sạch bụi phần-hoa. 

Hưng tong biết chừa người kim cồ ? 

Tiếng quốc năm canh bỗng nguyệt tà. 

Tràn Tuân-Khỏỉ 

7 — Giai -thích thêm về chuyện Phù-Bòng Thiên- 
Vu-o-ng.— Về Thiên-Vương lằng Phù-Đong có chố ghi chép khác 

nhau nhiều. Ngoài ra~có điềm cần phải giải-thỉch cho them phan 

minh-bạch. Chúng tôi thấy sự thảo luận của các học giả về chuyện 
này có vài ý kiến đáng chú-ý nên biên thềm ra đầy : 

Theo mẩy quyền Việt-Sử như Đf i-Việt Sử Ký, Bại - Việt Sử 
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Ký toàn thư, Ngự-Chế Việt-Sừ tồng vịnh, về đời Lạc-Vương thứ 
6 vào khoảng 1822-1691 trước Thiên-Chúa, tại làng Phù-Đồng (làng 

Gióng) thuộc bộ Vú-Niah (tỉnh Bắc-N inh bây giờ) có một gia đỉnh 

phong phú hiếm hoi sinh được một con trai sau này là Thiên-Vương, 

ăn uống như thường, lớn như thồi nhưng hơn ba, bốn tuoi mà vấn 

không biết nói, cười. 

Gặp khi bấy giờ trong nước có loạn (Giặc Ân) nhà vua cho sứ 
dí rao khắp mọi nơi yêu cầu anh tài ra giúp nước. Ngài tự nhiên nói 

được, xin cha, mẹ mời sứ giả vào nhà rồi nhờ sứ giả yêu cầu vua cho 

một thanh gươm và một con ngựa. Nhà vua y lời phát cho Ngài 

gươm và ngựa xong Ngài xông pha ra nơi chiến-trường (Vú-Ninh 

thuộc huyện Quế-Dương tĩnh Bắc-Ninh), quan quân theo sau. Quần 

giặc thua to coi ngài là thiên tướng và cúi rạp xin hàng. Việc 

trận mạc vừa dứt thl Ngài cười ngựa bay lên tròũ. Nhà vua nhớ 
công đức sai lập miếu thò1 tại nơi Ngài sinh trưởng đề làm quốc-lễ 
mối nấm hai kỳ vào mùa Xuân và mùa Thu. Đến đời Lý Thái-TS 

(1009-1028) Ngài được phong làm « Xung Thiên Thăn Vương » 

và miếu thờ Ngài nay ờ cạnh chùa làng Phù-Đồng (Bắc-Ninh) và 

được kề là một thắng tích thuộc trường Bắc-Cồ Viễn-Đông... 

Các điềm dị-đong là : 

Ví dụ : Đại-Nam quốc-sử diln ca có cầu : 

«Sứ oề tầu trước thỉên-ẩìnk, 

' « Gươm oàng ngựa sắt đề binh tiến oào * 

(Trong Việt-Sử chép : Thiên - Vương xin một thanh gươm 

một con ngựa và không nói gươm bằng vàng yà ngựa bằng sắt). 

Lĩnh-Nam tĩích-quái nói về đoạn Ngài đánh giặc Ở chằn núi 

Vũ-Ninh (bản sao của Bác-Cồ, Số A 1897 tử 14 b) : 

« Ngàỉ và quân nhà Ân đánh nhau ở núi Chầu - Sơn. Quân 

« Giạc Ân thất kinh, quay giáo đánh lẫn nhau, chết hại rất nhiều, 

còn dư-đàng xuống ngựa lạy rạp, kêu Ngài là thiên tướng và xin 

hàng » Ngài quất ngựa đi đến núi Ninh-Sóc, huyện An - Việt cởi 

áo, cưới ngựa bay lên trời mất... Chố Ngài hóa là chân núi Vệ- 
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Linh, huyện Kim-Hoa (?)... ngày nay là huyện Đa-Phúc thuệc 

tĩnh Phúc-Yên. 

Cũng Lĩnh-Nam trích quái chép : sau khi dẹp xong giặc Ản, 

Ngài cưỡi ngựa sắt đến cây đa núi Vệ-Linh thì bay lên trời mất 

chl còn đề lại áo-xiêm. Đến bây giờ người ta còn gọi là « cấy đa 

cởi áo ». 

Theo Hoàng-Việt Địa-Dư thì không thấy chép ttong huyện 

Quế-Dương có núi Vũ-Ninh. Còn núi Chấu-Son thì Hoàng - Việt 
Đja-Dư cổ chú thích như sau đầy : 

« Trong đời Lạc - Vương, Ẫn-Vươcg sang xếm chiếm đóng 

quân ở chán núi Châu-Sơn. Quán-giặc bị phá tan, Ân Vương tử 
trận ở núi này ». 

Còn núi Ninh-Sóc, Hoàng-Việt Địa-Dư chép rằng : Phù-Đồng 

Thiên-Vương phá được quần nhà Ân, đến núi Ninh - Sóc bay lên 

trời mất. Nhưng áển trang 36 b lại chép : Núi Vệ - Linh là nơi 

Thiên-Vương bay về giời ». 

Theo cụ Nguyễn-văn-Tố, Vũ-Ninh, Chẳu-Sơn, Ninh-Sóc hay 

Vệ-Linh ở huyện Kim-Hoa cỗ lẽ chì là một. 

Về vẩn đề phong Ngài làm Thần-Vương mấy quyền Việt-Sừ 
ổều chép đến đời Lý-thẩi-Tồ mới có sắc phong Ngài làm « Xung 

Thiên Thần Vưong » duy Hoàng-Việt Địa Dư và Lĩnh-Nam trích 

quái chép ngài được vua Hùng-Vương lập miều thờ và phong làm 
Phù-Đong Thiên-Vương đl ghi nhớ công đức. 

Xét ra có lé bẩy giò- đá phong rồi mới phải vì có' miếu thò- 

mà không phong mỹ-tự thì khi cúng tế biết lấy tên hiệu gì ? 

Ngoài ra cần phải bàn lại chỗ giặc Ẳn là giặc trong nưó-c hay 

ờ Tầu sang. Quốc-Sử diễn ca nói « trong nươc có giạc », nhưng 

khóng nói giặc ở nơi nào dện. Theo Viẹt-Sử tồng-vjủh «. giạc noi 

ơ trong nươc va tụ- xưng là An-Vương >> Điều này có lẽ đúng vì nhà 

An bên Tàu không hề có lẳn nào xầm-phạm bờ cói nước ta. So kỷ 
nguyên nhà An xuất hiện vào thế-ky thứ 12, 13, 14 ciur không 
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phẳi là thế kỷ thứ 6 đời Lạc-Vương như đá chép trong chuyện đức 

thánh Gióng.' 

Trên đây chúng tồi nói chuyện Phù-Đồng Thiên-Vương có 

nhuộm một phăn nào mầu sắc thần thoại mà khoa-học ngày nay không 

thừa nhận. Vậy đối với chuyện của Thiên-Vương ta chỉ nên tin Ở 
chỗ có đền thờ, có sắc phong, có quê hương- ró rệt thỉ Thiên- 

Vương phải là một nhân vật có thực, nhân-vật đó, sau ngày phù 

nguy định quốc đã mai danh ần tích đề tránh sự kiềm-tỏa của danh lợi. 

Chú Thích.■— Về phần chứng tôi có thấy chân núi Sóc-Sơn cách ba 

cầy Sỡ về phía Tây-Bầc huyện Đa-Phúc lĩnh Phúc-Yén, giáp giới tinh Thối** 

Nguyên có mộĩ ngôi đền thờ Đức Phìi-Đồng Thiên-Vương. Dền này dược 

xây dựng tại chân mií lâng Vệ-Lỉnh. Núi gọi là Sóc-So*n và hàng r.ăm có 

ctíng tế và mỏ’ hội linh đình- Nhân dân ố* (ỉáy có kề lại sụ* tích của Thiên 

Vương như sử ta dã chép. 





CHƯƠNG IV 

NHÀ THỤC 

Đời Lạc-Vương thử 18, thâ-lĩnh một lần quốc là Thục- 

Vương xin kết hôn cùng con gái Lạc-Vương bị khước-tử lẩy làm 

oán giận liền lu*u truyền cái hận đó lại cho con cháu. Lạc - Vương 

quen an hưởng thái-bình đá quá lâu khống lo việc quân-cơ bờ 
cói sau bị người cháu Thục-Vương tên ià Phán đem quân đánh bại 

.phậi nhậy xuống bề tự vẫn. 

Ông Trần-trọng-Kim cho rằng Thục Phán cổ lé là một họ nắo 

độc-lập b gần Văn-Lang và cấn-cử vào địa-dư nếu Ba-Thục (Tứ- 

Xuyên) là xuất-xứ của Thục Phán đối với Văn - Lang như vậy ắt 
không có thề có được vì quá xa. 

Theò ông Đào-duy-Anh thì trái lại, Thục Phán có thê là một 

người con của vua Thục ở Tứ-Xuyên. Năm 316 là nấm thứ 5 đời 

Chu-thành-Vươngnước Thục bị tiêu diệt, dấn Thục chạy về phía 

Nam-Lĩnh nương náu ở đất Điền-Trì là dất cũa nước Sở cừu-địch 

của nhà Tần móõ chiếm được. Phán thấy dẩt dung thàn chật hẹp liền 

từ miền núi Vân - Nam, tĩến xuống lưu - vực sông Nhị-Hà, 

thồn-tính Tầy-Âu và Lạc-Việt (nước Văn-Lang) rối lập ra nước 

Ãu-Lậc. 

Phải chăng đây lằ một lời giải-thích đổi với sự hoài nghi của 

tác-giả Việt-Nam Sừ-Iược ? 

Lại một chS bất dồng nữa I 

Theo Đào-duy-Anh việc chinh-phục Văn-Lang do Thục-Phán 

đá xly ra trước đời nhà Tăn nghĩa là trong đời nhà Chu khi 

dân tộc ta mang tên là Lạc-Việt. 

Ông L. Aurousseau cho rằng Lạc-Việt mất về tay Thục Phán 
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từ nẵm 210 trước kỷ-nguyên là năm Tan-thủy-Hoàng mất đến nẵm 

207 là năm Triệu-Đà đang oanh-liệt Ở miền Nam - Hải. Nkần iúc 

Trung-Quốc rối loạn một người con vua nước Thục nào đó đá thửa 

cơ chiếm đất Tượng-Quận của nhà Tăn đề dựng nước (Tượng- 

Quận tức là Tấy-Âu gồm phủ Khai-Viln, Thái-Bình thuộc địa-phận 

Quàng-Tây và phủ Lôi, phủ Liêm thuộc tỉnh Quảng-Đông). 

Ông L. Aurousseau đá lăm vì cho rằng Tây-Âu với Lạc-Vịệt 
là một, ông bằng vào lời chú-giải của cồ sử ở Tiền Hán-Thư (K. 95) 

nói rằng Tằy-Ằu tức là Lạc-Việt đề thích chữ Tây-Âu-Lạc là nước 

Triệu-Đà kiêm tính. Vì sử cồ không nói rô rằng bấy giờ sở-dĩ gọi là 

Tây-Âu-Lạc là vì nhóm Tây-Âu hay Tây-Việt và nhóm Lạc-Việt là 

hai nhóm trong Bách-Vỉệt Ờ miền Quảng-Tây và Bắc-Việt ngày nay 

đã do An-Dương-Vương gồm làm một nước tức sử ta gọi là nước Au- 

Lạc. 

Trên đây chúng tôi đá có dịp nói đến việc đánh Bách-Việt của 

nhà Tần trong dó Thục-Phẩn đá dóng một vai trò quan trọng. Nay 

xin dẫn thêm ít tài-liệu theo sách Hoài-Nam-Tù' dề hiều cuộc tranh 

đấu giữa Thục-Phẩn và quân Tần trong cuộc Nam chinh của họ : 

Khoảng năm 221 giữa lúc toàn thịnh nhà Tăn (nấm 33 đời 

Tần-thùy-Hoàng) dùng bọn lưu-vong, dãng-tủ’ và lái buôn làm lính 

tiến xuống miền Nam là nơi sinh-tụ của người Bách-Việt. Việc này 

xầy ra khoảng nấm 221-214 trước Tằy-Lịch. Quan Hiệu-úy là ĐS- 

Thưđem quần lâu-thuyền cùng tướng Sừ-Lộc dào sông (Hing-Ngan) 

vận lương đi sâu vào dất Lĩnh-Nam chiếm dất Lục-Dưomg, Quế- 

Lâm (nay là huyện Minh-Quý, tỉnh Quảng-Tây) Nam-Hải (Quảng- 

Đông ngày nay, sau khi diệt dược nhóm Đông-Au và Mân-Việt. Đến 

lượt Tây-Âu cúng bị cuộc xâm-lăng của đạo quân viễn chinh Trung- 

Ouốc. Tù-trưởng Tầy-Ãu là Dịch-hu-Tống bị hại nhưng ở đây quân 

Tần vấp phải sức kháng chiến rèo rai của Tây-Au. Người Việt 

(Tây-Âu) rút vào rừng sống cùng căm thú nhưng cứ đêm tớ’ lại 

đem quân ra tập-kích quán Tần. Cuộc kháng-chiến kéo dài 10 nấm. 

Sau quân Tần bị hại rất nhiều. Đồ-Thư bị giết, quân Tần hao tồn tới 

vài chục vạn, phần vì không chịu được lam sơn chướng khí. Tần- 
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Triều dành ngừng lại phái thêm viện binh và thiết-lập bộ máy cai-trị 
Ở các miền đất dai đá lấy dược lập ra ba quận Nam - Hải (Qulng- 

Đông) Quất-Lầm (Quàng-Tây) và Tượng-Quận. 

Về Tượng-Quận Việt-Nam Sử-Iược chép là Bắc-Việt (1) 

Chúng tôi không đồng ý vì nếu Bắc-Việt khi đó là Âu-Lạc dá thành 

Tưọmg-Quận thì sau này đâu có sự kiêm - tính của Triệu-Đà bằng 

binh dao, chúng tôi cúng không thấy sách nào nói như Việt - Nam 

sử-lược rằng An-dương-Vương xin thần phục nhà Tần đề tin rằng vì 

sự thần phục năy mà Au-Lạc biến thành Tượng-Quận. 

Tóm lại ành-hường của nhà Tần bấy giờ chỉ mới dến dịa-phận 

Tày-Ảu là tỉnh Quàng-Tây và miền Uẩt-Lầm cùng Nam-Hải. Sau 

dó Tần triều phái 50 vạn người tù dầy dến chiếm dóng các nơi dá 

cướp được đề bảo-vệ bộ máy cai trị của Dế-Quổc. 

Ai đá cầm đầu cuộc kháng-chiến có hiệu-quả của Tây-Âu ? 

Theo Quàng-Chấu-Ký và Giao - Chấu ngoại - vực - ký, trong lúc tù- 

trưởng bị hại, nhóm Tây-Ẫu vô chủ thì người kiệt-tuấn được nhần 

dân Tây-Ảu cử ra là An-Dương-Vương nhà Thục, vằo khoảng năm 

219 đến năm 207 Thục Phán đá nhần cơ-hội nhà Tần suy, quần 

Tăn thất bại mà thâu phục nhóm Lạc-Việt lập ra nước Ãu-Lạc. 

Trong việc chống nhau với Tăn. Thục Phán tỏ được hết tinh 

thăn dũng-câm phi-thường. Có thề nói như vậy là vì dối với Tần 

vừa gồm thấu 6 nước, nhất thống thiên-hạ Trung-Hoa, xây dựng 

thành vạn lý, chia Trung - Hoa ra làm 36 quận huyện bên trong 

dẹp được phản-lực của giai-cấp phong kiến có nền móng tử mấy ngàn 

năm, bên ngoài khuất-phục được các phiêxi-bang ngang tàng hùng 

mạnh. So với sự tiến hóa của giống Hán-tộc bấy giờ thl quả thật 

thị tộc Việt đấng gọi là «Man-di», vậy mà Thục-Phán dùng sức 

«1^01» chống với một đế-quốc phú-cuÒTig hùng-hậu thì cái tinh thần 

bất khuất ấy dáng phục biết bao. Lại nhân lúc nhà Tân lấm vào thế 
biến, Thục Phán chinh phục Văn - Lang dựng r.ên một Quốc Gia 

Chú-thích. — Theo Trtìc-Khê tiên tinh : Sà ta nói Tơyng.Qiỉín nhẨ Tan 

u đất Bẳe-Việr, Trung-Việt bây giò' song so sánh địa-lý và chứng vó-ỉ các sách thì 

Tượng-Quận chinh thuộc vê taôt phàn đất cùa tĩnh Quàug-Táy nu-óc Tàu ngày nay. 



riêng một phương trò'!. Phán quả là kẻ có óc tự-cuòng và biết lợi 

dụng thời-cơ. 

Thục Phán chiếm được Văn-Lang tử căm Giáp-Thìn (257 trước 

Tẳy-Lịch). Xong việc chinh phục Phán xưng là An-Duơng-Vuong, 

lập kinh-đô Ở Phong-Khê tức huyện Đóng-Anh tỉnh Phúc-Yêíl bây 

giò'i và hai năm sau cho dap thành Cồ-Loa. Tên thành là Co-Loa vl 

xây cuốn nhiều vòng như hình trôn ốc, hiện nay còn dấu tích Ở huyện 

Đông-Anh và cái giếng 1 rọng-Thủy ảã nói trong chuyện cồ tích trên 

dằy. Thành ay cao ỉắm, rộng dài nghía trượng. 

Thục-Phán ẫã đem vấn hóa quê hương mình là nước Thục du- 

nhập vào đất Việt, thiết - lập mọi quy-mô chính-trị, quần-sự, dạy cho 

người Việt xây thành bằng đất tre làm cung nỏ! têu bịt đong là hai 

kỹ-thuật sở-trưÒTig của nguò-i Thục. Roi nhử địa-thếhiềm trờ củaTầy- 

Âu và Au-Lạc lắm rừng nhiều núi lại thêm tinh thần quật cường của 

người Việt, Thục Phán dã lập nên một sự nghiệp trên đây đá nói trong 

việc đương đău vó'i cuộc Nam chinh của giống Hán. 

Dân-tộc Ảu-Lạc bước chân vào trường tranh đấu và được Dhát 

triền mạnh mẽ khả - năng có lẽ tử khi đuợc Thục Phán lĩnh đạo tiếc 

rằng khổng có cuốn Sử nào nói kỹ về âự-nghiệp của Thục-Vươag. 

Sau này vớr Triệu-Đà một tướng có tài thao-ỉược .của Trung 

Qíiốc hùag-cứ miền Hoa-Nam, tình thế của Âu-Lạc khống bao 

lâu phải đi sang chơ rẽ. Rồi năm thứ 50 đời A.n~Dương-Vương 

Au-Lạc bị lọt cua tay họ Triệu và thành một nước phụ-dung 

của đế-quốc Nam-Viật. Trong lúc này nhà Tần đã đồ, nhà Hán 

lên thay. Việc xâm-chiếm Ảu-Lạc xầy vào năm 180 sau khi 

Cao - Hậu nhà Hán qua đời và là lúc Triệu-Đà dã xưng dế Ở 
Nam - Việt. 

Theo thuyết chính-thôhg Aa-Dương-Vương không thuộc về 
mọt ín;-tộc Việt nào hết, nhưng một vài sử-gia ngày nay cho rằng 

An-Dương-Vương là người ngoài cũng chưa có chứng-cớ đầy 

đủ, như vậy ta chưa thề quyết-địuh nhà Thục là một triều 

vua nước ta hay ch! ià một triều Egoạị-thuộc. Vấn đề này đành 
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tạm <ỉ*ê lại trong khi chờ đợi sự tìm tòi của các nhà học-giâ 

sau này. Dù An-D ương-Vương là người Việt hay người nước 

Thục, xét vai trò quan trọng của An-Dưong-Vương bấy giờ trên 

đất Au-Lạc ta cúng không thl bỏ nhà Thục ra ngoài cuốn sử 
của ta. 

Chú Thích 1. — Theo Sử -Í! ý của Tư-Mã-Thiên là cuón sử lâu đời hơn 

tất cà và đáng tin hơn hết việc chinh phục Àu-Lạc do Ttiện-Bà vào năm 

180 trước ký-nguyên chớ không phải vào năm 207 như Việt-Nam sử-lưọc dã 

dẫn, tức là năm Giáp-Ngọ theo sứ ta. 

2. — Theo Đào-Duy-Anh trong « Nguồn gốc dàn tộc 
Việt-Nam » Mân-Việí mất vào khi quân Tần đánh Bách-Việt chó' không 

phải do Triệu-Bà sau này cùng thừ! với việc cướp nước Âu-Lạc của An- 

Dương-Vương. 

3. —• Thuyết nóỉ rằng An-Dương-Vương chưa chắc đắ lả người 

ngoài căn-cử vào sách Quảng-Châu-Ký và Giao Chầu ngoại vực ký. Sách 

này chép • Khoảng năm 221 - 214 quân Tần đánh người Việt, giết dược 

vua Táy-Au (tức Ảu-Lạc) gọi là Dịch-hu-Tống. Cd doạn sách này thì ta 

có thè cho rằng trước khi có cuôc xâm lăng của nhà Tần dắt Giao-Chỉ dã 

gọi là Tây-Au, và Dịch-Hu-Tổng bị giết có thề là vị Lạc-Vương cuối cùng. 

Sau này dân Việt giữa lúc vô chủ va nguy biển dã cử người kiệt-tuấn dứng 

ra lãnh dạo cuộc kháng chiến là An-Dương-Vương nhà Thục. Vậy Thục- 

Phán chẳng phải là người nước Thục ở miền Tứ“Xuyên như Bào-Duy-Anh 

dá nổi. Còn cái tên Tây-Au hay Tây-Au-Lạc, Lạc hay Au là người Tàu 

đặt ra dề gọi xứ ẵy cho có sự phần biệt với các rọ* Việt khác. 





CHƯƠNG:V 

XÃ-HỘI TRUNG r hoa 

TRONG THỜI THƯỢNG - cồ 

Đề ■ hiều 'trình-độ căa dần-tộc Việt-Nam chứng ta vào thời 

thượng-cồ thế đào, ta có thề lấy cái văn-minh của Trung-Quốc cũng 

trong thời-kỳ này làm mực thước đề đo lường. Và cùng ở điềm 

này ta íhụ hiều ảnk-hường của Trung-Quõc bắt đầu lan tràn sang 

đất Vịệt^gụavcác cuộc biến-thiên của Ljch-sử. 

Về chính-trị, Trung-Quốc khởi đầu tồ-chức quốc-gia và chính- 

trị bằng chế-độ phong-kiến sơ-sài khi người Hán còn là các bộ-lạc 

lạc-hậu rải rác các nơi trên lãnh-thồ Trung-Hoa. Trải qua thời-kỳ 

ngư-lạp (săn bắn, câu cá) và du-mục, dần-tộc Trung-Quốc thượng-cồ 

đá biết làm nhà cửa dề ần-náu, chế-tạo ra dụng-cụ sinh-sản, tỉm ra mọi 

phương-kế nộng-aghiệp, sáng lập được chữ viết đề phô-diln ý-kiến 

tâm-tình, cẩc công cuộc văn-hóa, chính-tiị, kinh-tế bắt đầu thành 

hình, tiến-triền và di dần đến chẽ thống-nhất. 

Trung-Quốc rộng lớn mênh mông dã chia ra nhiều địa-phương. 

Mỗi địa-phương có một lính-tụ cát-cứ và chịu uy-quyền của một 

vị lĩnh-tụ lớn nhất mà họ tôn-thờ là vj Hoàng-đế hay Thiên-tử. 

Các lĩnh-tụ giờ đó là các chư-hầu phải chịu mệnh lệnh của Thiên-tử, 

dại-khái phải trông coi việc cai-trị, dem quằn đi tiếu-phạt khi có 

việc biến loạn ở một nơi nào, phải nệp thuế tức là triều-cống nhà 

vua các thử bạc vàng, chầu báu, gấm lụa v.v... Vào thời thái-cồ 

có hàng vạn chư-hầu. Đó là tình-trạng Trung-quốc dưới thời vua Đại- 

Vú nhà Hạ, nhưng đến vua Vũ-Vương nhà Chu các chư-hầu đã bớt 

đi nhiều lắm nghĩa là chỉ còn độ 800 nước. Cho đến đời nhà Tăn 

việc thõng-nhất được thực-hiện sau bao nhiêu cuộc nội-chiến liên-miên 

khiến dân chúng lầm than, diêu-đứng hết chơ nói. Cuộc nội-chiếu 
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nly bắt đầu tử đời Tam-dại (đò’ỉ nhà Hạ, nhà Ân và nhà Chu). 

Vú-Vương nhà Chu dẹp được Trụ-Vương nhà Ân số chư-hầu 

còn lại lằ 70 chia ra làm 5 bậc : công, hầu, bá, tử, nam. Kẻ 

được tước công và tước hầu cai-trị một đại-quốc rộng 100 

dậm. Kẻ mang tước bá caỉ-trị 70 dặm gọi là trung-quẩc. Tước tử 

và Nam coi 50 dặm tức là tiều-quốc. 

1) Xắ-hội và văn-hóa. — Trung-Quốc phát-triền trước hết vẽ 

nông-nghiệp. Đến đời Hoàng-Đế (2704 trước Thiên-Chúa) nhần-dần 

đá có đầy đủ các thứ cần-thiết cho đời-sổng hàng ngày (các thức dùng về 

sự may mặc, ăn uống, các dụng-cụ, sinh-sảa) biết làm nghề nhuộm, 

phát-minh thuyền bè, xe-cộ, chế-tạo cung tên, chầy, cối v.v... 

Đời Hoàng-Để có đặt quan Đào-chánh đề điều-khlền việc làm 

đo gốm, quan Mộc-chánh trông nom việc lằm các đồ go Hoàng-Đế 

biết dùng gỗ đề dựng nhà cửa. Vợ Ngài là Lão-To dạy dần 

chằn tằm ươm tơ. 

Từ đời Hoàng-Đế trớ về sau nền văn-hóa Trung-Quốc cúng 

xuẩt-hiện và tiến-trièn dần. Qua đời Đường-Ngu (2356 trước T.c.) 
á'o quăn có vé mầu nghĩa là tử sự che thấn, người ta đá tiến đến 

sự trang-điềm. Đời vua Hạ-Vũ dâ có khoa trị thủy, có dạy làm 

mực, có thước đề do. Mọi thứ bắt đầu lìa bỏ trạng-thái thố-sơ dề trờ 

nền hoàn-bị và có mỹ-thuật. Nghệ-thuật kiến-trúc phát-đạt mạnh cho 

nên đòâ Hạ-Khải có Điếu dài-toàn, đời vua Hạ-Kiệt có Khuynh- 

cung đao-đài, dời vua Thương-Trụ có Lộc-dài tức là những cung 

điện nguy nga dề yến-tiệc chơi bời chớ chẳng phải chỉ đề che mưa 

gió như thuở trước. 

Khi văn-tự chưa phát-minh, dề ghi nhớ công việc người ta 

chi biết thắt nút. Đời Phục-Hi đặt ra tẩm quẻ Càn, Khôn, Tốn, 

Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài (bẩt quái) dề chỉ Trời, đất, gió, 

sấm, nước, lửa, núi, đầm. Dần dần người ta lấy dấu hiệu thay 

cho việc thắt nút. Tục truyền đời Hoàng-Đế có Thương-Hiệt dùng 

móng thú và dấu chân chim in trên đất, cát đề đặt ra vẫn-tự. 

Văn-tự dăn dần lại theo lối tượng hình nghĩa ià ghi chép hình 
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ảnh của sự-vật mà đặt thành chứ. 

Cũng từ đời Hoàng-Đế người ta dùng Giáp-Tý đề tính năm 

tháng và phát-minh bói toán (bói cỏ-thi). Xét như vậy, giống Hán 

đá có một nền vặn-hóa khá cao 27 thế-kỷ trước khi Thiên Chúa 

Giẩng-Sinh. 

2) Những việc mờ mang của các tríều-đạỉ Hạ-An-Chu 

a) Trột-tự xõ-hội Trung-Quốc thời thượng-cè.— Làm chúa- 

tề xá-hội là Thiên-Tử. Thiên-Từlà một địa vị độc-tôn, vô thượng 

ngồài Thượng-Đế ngự-trị muôn loài. Theo quan-niệm Á-Đông từ 

ngàn xưa, Thiên-Tử thay trời trị-dẳn và dần đấy là toàn thề thiên 

hậ. Xá-hội Âu-Chầu thời co cũng dành cho các đế vưo-ng địa - vi 

thăn-thánh trên đầy. 

Dưới Thỉên-Tử là các chư-hầu được theo cấp bậc (Công Hầu, 

Bá, Tử, Nam) mà lĩnh phan đất gọi là thái-ãp. Thiên-Tử có 

ngàn dậm đất, Công, Hầu được trăm dạm, Bá được bảy chục dặm, 

Tước Tử, Nam được nấm chục dặm .Thiên-Tử có vạn cỗ xe, chư 

-hầu đựợc ngần co hay trặrn cơ. Có nhiều xe thì có nhiều binh vỉ 

xe dùng vào việc chiến tranh. 

Y phục của vua chúa cũng có sự phần biệt. Vua mặc áo mầu 

văng thêu rồng ( hoàng bào ) các chư hầu và quan chức dùng các 

mầu khác. 

Đến phi-hậu cúng cố sự ấn định rô rệt : 

Thiên-Tử có Đông Cung, Tây-Cung và mười hai cung phi, 

chư hầu có 9 người ( sau này đến Tăn-thửy-Hoàng lập ra cung A 

Phong chứa tới ba ngàn cung phi ). 

Thiên-Tử riêng được giữ việc cúng, - tế, trời, đất và có những 

bản nhạc chỉ dùng cho nghi-lễ triều trung của Thiên-Tử. 

Các chư-hầu hàng năm phải cống tiến cho Thiên-Tử nhân- 

tài, mý-nữ hay báu-vật. Mơi khi Thiên-Tử đi chinh phạt, chư-hău 

có bồn phận đi đánh giúp hoặc tiếp tế. binh-sí, lương thực. 

Dưới chư-hầu có các quan dại-phu cũng là nhửng nhân vật 
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quan trọng dưới chế độ phong kiến cũng được hưởng quyền thế- 

tập như vua chúa, được chia đất đai nhưng sau có việc tuyền lựa 

người hiền chó1 không được thẽ-tập như buồi dău. 

Thường dần chia ra bốn giai cấp: Sĩ, Nông, Công, Thương 

và không có gỉai-cấp nô-lệ như Ở La-Mã và Ở nhiều xẵ-hội Ầu- 

Chầu. Nhà nông được trọng gần như kẻ Sĩ nhưng thương-gia thì 

bị khinh khi ít nhiều do đó có sự hạn chế mặc áo đẹp, ở nhà lốn. 

Trật tự quổc-gia của Trung-Hoa thời cồ là như vậy và trong 

gia-đình, gia-tộc cúng có đẳng-cấp, trật-tự không kém phần nghiêm 

minh. Ông nội hay người cha là chủ gia đình, phụ trách việc khói 

hương. Kế tiếp ông hay cha là người con trưởng hay cháu trưởng 

(đích tốn). Cha mất, quyền hành trong gia-đình về người con trai 

nào lóro nhất dău có mẹ hay chị lớn. Đầy là cả một nguyên tắc. 

Làm dân thì phải trung với vua vì vua là tiêu biẽu vĩ-đạj 

nhất cho quốc-gia. Bất trung với vua tức là phạm tội phàn-quốc. 

Bất hiếu với cha mẹ, luật - pháp trừng phạt rất ngặt. 

Có người cho rằng tồn ti, trật tự phóng tục thời phong kiến là 

điều phiền-toái nhưng xét ra nếu thuở xưa, không lẩy kẻ ,trí-thức 

làm trọng, không phần biệt kê cao người thấp thỉ lấy gì khuyển - 

khích con ngưò-i trong việc: học hành, rèn rũa đức hạnh và lấy gl 

gây trật-tợ trong gia-đlnh, ngoầi xã-hội ? 

ỉ>) Việc quan -chố,— Nhà Hạ đặt chức tam-công : ỉà ba chức 

lớn nhất triều đình— cửu khanh, 27 đại phu và 81 nguyên-sĩ. 

Nhà Ản đặt hai quan tường, sáu quan Thái, (thái'tề, thái-tôn, 

thái-sư, thái-chửc, thái-sí, thái'bốc...) —nấm quan : tư-do, tư-mã, tư- 

không, tư-sĩ, tư-khấu — sáu phủ : tư-thề, tư-mộc, tư-thủy, tư-thảo 

tư-khí, tư-hóa — sáu công : thồ-công, kim-công, thạch-công thủy- 

công, thủ-công và thảo-công. 

Đến nhà Chu có sự canh-cải chút ít. Chu-Công đặt ra sáu quan 

thiên-quan, địa-quan, xuân-quan, hạ-quan, thu-quan, đông-quan. 

Dưới mối quan có 60 thuộc quan. 
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Đứng đầu Thiên-quan là chức chủng-tầ (sau này là chức tề- 

tướng) coi tất cả mọj việc chính-trị và lý-tài trong nước và kiềm-soát 

cà mọi việc trong cung. 

Đứng đầu Địa-quan là chức đại-tư-đo trông nom các việc thưo-ng, 

việc nông, việc giáo-dục và cảnh-sát. 

Đứng đầu Xuần-quan là chức đại-tôn-bầ coi việc tế, tự, triều 

chính hội- đong V...V... 

Đứng đầu Hạ-quan là chức đại-tư-mã coi việc quân-6ự đánh 

dẹp giữ trật tự trong nước. 

Đứng đầu Thu-quan gọi lằ ctại-ttr-khấu coi việc dân sự, 

kiện tụng ; 

Bứng đău Đông quan là đại-tư-không giứ việc khuyến-khích 

công-nghệ, nông-nghiệp, thồ-mộc. 

Trên sáu quan cỏ tám công là : thái-sư, thẩi-phó, thái-bảo 
và tam-cô : thiếu-sư, thiếu-phó, thiếu-bào có nhiệm-vụ trông coi, 

kilm-đièm, đặt dề đường lõi chính-trị trong nước và không dự 
vào việc hành-chính. 

c) Pháp - chế.— Đời thái-co có 5 hình đề trừng-phạt các tội 

nặng nhất, ngoài ra có tội phải xử-trị bằng roi da và tội lưu. Qua 

dời Hạ, An, Chu đặt thềm tội chạt chần, gọt đầu và tội đo, 

và cuối đời nhà Chu vì sự biến loạn mãi ngày một nhiều, nhà vua 

đặt thêm tội bêu đău, xé xác, lăng-trì, mồ, muối V.V.. 

d) Binh - chế,— Tới nay không có sách nào nói ró về tồ-chức 
quân-sự về đời nhà Hạ và nhà Ần. Dưới đời nhà Chu người ta 

đặt 5 tên lính là một ngũ — 5 ngũ là một lượng — bổn lượng 

(100 người) thành một tốt — Năm tốt thành một lứ—Năm lữ 
thành một sư—Năm sư (12.500 người) thành một quân. 

Quân có quan mạnh-khanh làm Tướng. 

Sư có quan trung-đại-phu làm Sóy. 

Lữ cỗ quan hạ-đại-phu cũng làm Súy. 
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Tõt cổ quan thượng-sí làm Trường. 

Lưựng có quan trung-sĩ làm Tư-Má. 

Thỉên-Tử có 6 quân. Chư-hău nào lớn có 3 quân. Chư-hầu 

vừa cố 2 Quân. Chư-hău nhỏ có 1 Quân. Đề gìdp cho việc 

quân-sự được mạnh-mẽ, nhần dân phải tham gia vào các việc 

tồ - chức sau đấy : 

Nước chia làm nhiều tinh. Mơi tỉnh có 8 nhà. 

Bốn tĩnh là một ấp (32 nhà) 

Bốn ẩp là'Ynột khấu (128 nhà) 

Bốn khấu là một điện (512 nhà) 

Mỗi điện phải chịu một cơ binh-sa, 4 con ngựa, Ị2 con bồ, 
3 giẩp-sĩ, 72 người bộ tốt, 25 người làm việc khuân vác các đồ 
nặng tức là dân công, nô dịch chiến-trường). Tồng số 100 người. 

đ) Biền.chế.— Việc chia ruộng đất về dời thái-cồ đến nay 

không ró ra thế nào, chi biết từ đừi nhà Hạ triều dinh chia 50 

mẫu làm một gian — 10 gian lằ mệt Tồ. Cứ 10 nhà cầy một 

khoảng ruộng (?) và quân - phân hoa-lựi. Nhạ - nưức thu thuế 
1 /10 tức là công-xuất. 

Dưới triều Ãn và Chu nhà Vua đặt phép tinh điền tức là 

chia đất ra làm 9 khu hỉnh chứ tỉnh. Những khu ờ chung quanh là 

tư diền. Khu ở giữa là công điền. Mỗi tinh phải cho 8 nhà cầy cấy 

công điền rồi nộp hoa-lựi cho Vua. 

Dưới đời nhà Ân mỗi tĩnh có 530 mấu. Mơi nhà đưọ-c 70 

mấu. Phép đánh thuế gọi là phép trợ. Qua đời nhà Chu mơi tĩnh 

có 900 mẫu... Mỗi nhà được 100 mấu. Phép đánh thuế gọi là 

phép triệt. (Cứ xét như trên đầy mỗi tỉnh có 8 nhà mối nhà 

dưực cầy cấy tử 70 đến 100 mẫu ắt rằng dân số của mỗi nhà 

đầy phải khá dông do nhiều gia-đlnh tập hợp lại, trái lại một gia- 

đình thường có độ 5 hay 10 người có thề nào mà khai khan được 

hàng 100 mẫu ruộng trong khi nống - nghiệp chưa mừ mang, diền 
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khí cbn thô 80*. To cổ thl coi mối nhà ngày xưa ĩr Trung-Quõc 

như một xóm lớn hay một làng nhỏ ngày nay hoặc một họ mới 

hợp-lý được. 

Sử lại chép dưóũ đời nhà Chu có lệ cứ 20 tuồi thỉ được 100 

mẫu ruộng được giứ tới 60 tuồi mó*i trẳ lại cho nhà Vua. Nhà 

nào có con thứ nhì gọi là dư-phu đến 16 tuồi được lính 25 mẫu 

ruộng. Nhò* cổ phép chia ruộng nhữ vậy nên trong dần gian 

không có sự chênh lệch quá đáng về tài-sẫn. Theo chúng 

tồi sự ghi chép trến đây có sự sai lầm vì không thế nào từ đời 

nhà An dến đời nhà Chu tình - trạng đất đai lại có thề biến 

chuyền như vậy. Nhà Ân cẩp cho mối nhà 70 mấu, nhà Chu 

cấp cho 100 miu rồi lại có thề cấp cho nhứng trai tráng từ 20 

tuồi mỗi người 100 mẫu. Như vậy số ruộng đất ở đầu ra mà 

phát được nhiều thế và mọt trai tráng 16 tuồi và 20 tuồi đãm 

đương sao được từ 25 đến 100 mẫu. Đây là tài liệu trích trong 

Việt-Nam Sử-lược trang 34 và không thấy có lời phán doán. Ngoài 

ra chúng tôi cũng chưa từng thấy nói mẫu ruộng ngày xưa nhỏ 
hẹp hơn mấu ruộng ngằy nay, đề có thề chia cho dần đinh quá 

nhiều như vặy. 

Đến đời Chiểu Quốc phép chia đẩt bỏ di, dẳn gian được tự- 

do khai khần đất hoang tử Lý-Khôi làm tướng nước Ngụy và 

Thương-Ưởng giữ chức tướng-quốc nước Tần. Nhà Tần cường 

thịnh là do việc cải cách này. 

e) Học-Chính.— NhàHạlậpnhàĐông-TựvàTây-Tựcho hai 

cấp đại-học và tiều-học. Nhà Ân đặt Hứu-học và Tả-học cũng theo 

ý-nghĩa đó. Cắc nơi này còn là chơ tập bắn, làm vẩn và dưỡng dường 

cho cạc ngưòũ già cả nứa. 

Nhà Chu lập nhà Tíeh-Ung hoặc Thành-quận làm trụ - sở 
đại - học cho con cháu vua, quan và những người tuấn - tú lựa ở 

các thôn xá. ơ các Chầu, dảng thì đặt nhà tiều học gọi là Tự 
và nhà Tường cho dân chúng. Bấy giờ việc học cũng hạn định 

về tuồi : từ 8 tuoi đến 14 tuồi cho tiều học — từ 15 đến 20 

tuồi cho bậc đại học. 
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Chương-trlah đại-học gồm có : Lễ, nhạc, thi, thư. 

Chương - trình tiều - học có : luân lý đạo đức và cách ứng 
đốị v.v... 

Văn-minh, học - thuật Trung-Quốc tử đời nhà Chu đến đời 

Xuần-Thu đá tiến nhiều, nếu ta xét các cơ-cấu chính-trị, kinh - tể 
văn-hóa và xá-hội trên đầy rồi so sánh với tlnh-trạng của nhiều đần tộc 

khác bầy giờ. Điều đáng chú ý hơn là những học - thuyết, tư 
tưởng và giẩo nghĩa đá được đề-xướng đều nhằm hết vào mục - đích 

cải-tạo hoàn-cành xá-hội Trung-Quốc nâng cao phầm giá con người 

bởi giai đoạn này hết sức nhiễu nhương do nhứng cuộc biến - loạn 

liên-miên giữa các giai-cấp phong-kiến trước vấn đề quyền-vị 
và danh-vọng. Dân chúng dĩ-nhiên là nạn nhân truyền kiếp của 

tỉnh thế tam phân, ngũ liệt, tranh vương đồ bá của vua chúa 

và các chư hằu. 

Thêm vào đó ta có thề nói rằng có cẩi hoàn cảnh xã-hội rối 

ren mục nát đời bấy giờ mới có sự nảy nơ của các lý - thuyết 

Khỗng-Mạnh, Láo, Trạng v.v... cao siêu, vĩ-đại sau này. 

Những nhẫn vật khả kính nhất đá ra đời trong thời - kỳ này là 

Khồng-Tử và Lão-Tử. Hai Ngài đá xướng ra hai đạo - thuyết 

tuy khác nhau nhưng đều hướng vào cho lập lại trật tự xã-hội 

đả phá mọi điều bất công, các chế-độ áp - bức và giải phóng con 

người ra khỏi vòng đau khồ Nhiều học-giả khác cúng gổp phần 

trong cái lâu đài tư tưởng của Trung-Quốc như Mặc-Địch, 

Dương-Chu, Thân-bất-Hại, Hàn-Phi, Vương-Dương-Minh, Quỷ- 

Cốc Tuần-từ, Trọng-tử v.v... 

Mặc-Địch chủ trương thuyết kiêm ái, hô hào sự tiết kiệm 

bái bỏ âm nhạc. 

Dương-Chu lập ra thuyết vị ngá coi quyền lợi của mình trên hết. 

Thấn-bất-Hại, Hàn-Phi khuynh hường về chánh-trị. Hai 

ông này ờ trong phái pháp - trị, đòi dùng triệt-đề luật - pháp đề 
trị thiên-hạ. 
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Qua nhiều thế hậ người đời sau lưu tầm đển đạo thuyết 

của Khong-Phu-Tử và của Lão-Từ ( tự là Lý Đam ) hem cà ? 

3 — Các Học-Thuyềt Cò-Diln Của Trung-Quổc 

Các nhà làm sử chia sõ triẽt-gia Trang-quốc kầ được khá 

nhieu ra làm hai phái Nam-Bắc. Phái Bắc là nhăng nhẩn oật 

ở lưu-oực sông Hoàng-Hà cỗ Khồng-Tử là đại biếu. Phái Nam 

ở ỉưu-oực sông Dương -Tử cổ Lão-Tử ỉằ đàn anh. 

a) Khổng.Tử— Khồng-Tử tên là Khưu, tự là Txọng-NỈ 
sinh năm 551, trước Tầy - lịch kỷ nguyên tức năm thứ 21 đời vua 

Tương - Công nước Lơ và Linh Vương nhà Chu ngày 27-8 

ở huyện Khước - Phụ nước Lỗ, mất năm 479 — Ngài xuất 

thân hàn-vi từng.lằm ủy lại coi việc gạt thóc đồ vào kho, sau này 

làm Tư-chức-lại trông nom việc nuôi bò dùng vào việc cúng tế. 

Đến khi đạo đức của Ngài được người đương thời chú ý, có lần ngài 

dã giữ chức Tư-không nước Lỗ, nhưng không thi hành được ý- 

chí cứu dân cứu đời, ván hoi nhằn - tâm - thế-tục. Ngài bỏ đi 

chu-du thiên-hạ luôn 13 năm. Ngài từng đặt gót chân ở Tề, SỞ, 

Vệ, Tăn, Tẩn, vấn không gặp được người tri-kỷ. Đến năm 68 

tuẵi Ngài trờ về cố-hương (Lố) viết sách dạy học. Học trò 

có tới. 3.000 người. 

Ngài đá lấy các quan thư, thi ca ỉịch-đại của các thời trước 

chình-đốn và soạn thành kinh thi, định - đính kinh lế, kinh Nhạc 

và làm Kinh Xuân-Thu đề thuật Lịch-sử nước Lã. Ngài mất năm 

479 trước Kỷ Nguyên, thọ 73 tuồi. 

Tư-tưởng, luẳn-lý, đạo-đức của Ngài gồm mấy điềm : 

Nhân, hiếu, đễ, trung, thứ và lễ nhạc. Như vậy, người ta trước 

hết phải sửa mình đl thành con người đạo - đức. Có dạo - đức 

là có tư-cẩch, có nhấn - phầm nó là căn - bản cho đời sống của 

con ngườỉ trong gia dinh và xã hội. Mà muốn gầy được cái 

đức người ta phải theo đạo trời là (Nhân) nó bao gom cả 
vạn vật trong vú-trụ, nó là sự yêu thương mọi người như yêu 

thương mình vậy. 
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Vó-i Mạnh-Tử lòng trắc ằn lầ đầu mối cảa đức nhân và 

ta có thề nói cách khác: người có nhần lằ người có lòng trắc-ạn. 

Lòng nhấn đó theo Không - Từ là phải đem áp-dụng ngay và hàng 

ngầy với cái xã-hặỉ quanh mình không chỉ riêng vóũ những ngưừi 

thẳn thiết là cha mẹ, anh em chị em, chú bác, cô dì, thân thuộc 

Đức Nhân ở đẳy phát sinh ra điều Hiếu và Đễ nó đòi ta phải 

hòa hợp với mọi người trong mọi hoàn cảnh đề gây nên nhứng sự 
tốt lành dưới mọi hình thức. 

Với chứ T runẹ Khồng - Tử muốn rằng ta phâi đem hết tấm 

làng của ta dề đổi với người khác (tận kỗ chi-tỗm) và thi hành chữ 
Thă thi phải xét những việc gl ta làm cho ai, ta có muốn ngưừi ta 

Ịàm cho ta không tức lầ phải tính điều hon thiệt, lợi ích. 

Tóm lại nếu ta làm điều gỉ cho ai ta phải xét có lợi thì háy làm cúng 

như ta làmỵého ta vặy. Nếu cổ sự thiệt thòi cho ngưưi ta phải tránh. 

Khồng-Tử hieu chứ Nhấn có nhiều bậc. Đạt được bậc cao nhất 

của chứ «Nhân» là quân-từ tức là người có nhân cách, đạo đực mô 

phạm đề giữ địa-vj dìu-dắt dấn chúng và làm gưoug mẫu cho họ nứa. 

Tuy Khồng-Tử chủ-trưomg lấy Đức mà trị người nhưng 

cúng nhận lễ phép là điều cần-thiẹt. Mục đích của lễ phép là giử mối 

giường cho quốc-gĩa, giữ vẻ tôn nghiêm của Vua, duy- trỉ trật tự 
phân minh ngoài xá-hội. Ngài còn cho rằng Nhạc cũng phải có đề 
điều hòa tằm tính con người và chính trị làm bằng lễ nhạc là chính 

trị lý-tưởng. 

Về phưcmg-diện đức hạnh Khong-Tử còn nêu ra đạo Trung 

dung. Khồng-Tử nói : người quân tử trong khi xử đối việc đời phải 

gịử lẽ triết-tiung nghĩa là không thiên quá về một bên nào,,không cực 

đoan, không thái quá, bất thiên bất ỷ, do đó người ta tránh được 

những điều quá đắng bao giờ cũng có hại. Các nhà nho của ta chịu 

ảnh-hưởng của thuyết «Trung dung» thường khuyên kẻ hậu sinh trong 

cách xử thế bằng câu : Hong thắm thời hồng chóng phai. Thoang 

thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu », quả thật là thiết-thực vậy. Một 

nho-gia ông Tồ Canh Trần-đình-Sóc gần đầy giải-thích thuyết Trung- 

Dung một cách khoa-học như sau: 
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Ta đem thả một khối đặc xuổng một thế loáng 0! nha- thả 
một khác gố xuổng một cái hố sầu nước; khúc gỗ hắt đau chìm, 

ta tường nó chìm tới đáy, nhưng không, nó chì chìm tới chừng 

nào đề đạt tới quẫn-bình giứa trọng-lực dìm nó xuống oới sức 

nước đầy nó lên, hai bên đầu nhau thì nó sê lơ-lứng ỗr giứa nước. 

Ở đẫy là thể Hòa cùa khõi đặc trong hoàn-cẳnh loãng của nó, 

Chỗ nỗ đứng là oị-trí an bài đắc-kù-sờ ở thể quần-bình. Ta nhặn 

thấy ờ khối đặc oà thể loáng ẫy có hai thể-ĩực chõng nhau ; một 
thể động oà một thể phản-động thừa trừ lẫn nhau sinh ra một 

thế thứ ba là thể "Hòa” hay là thế quằn-bìah là nổ đá dung 

hòa được hai phương - diện mẩu - thuẫn, hai khuynh - hướng 

đổi-lập của nó. 

Cùng một lý ẫy ta suy rộng ra thì thay các oì tinh-tú dun 

dầy hẵp dẫn nhau đứng oào oị-trí cảa thế quẩn bình nên oẳn 

luấn-chuyln mà không xô-xát. Thời-tiểt được thể quấn-binh thì 

oạn oật sinh thành nảy nở 0.0... cho nên người ta phải nhận thẫy 

lẫy cái định-luật ấy đề noi theo oà ăng-dụng oào cuộc đời mới 

thành cồng mọi oiệc... 

Về chính trị (Khống - Tử còn là nhà chính - trị nứa) Khong-Tử 
nêu lên thuyết chính danh, đó là một tư-tưởng chủ-yếu của Ngài. Và 

nếu Khong-Tử cổ tu- - tưởng này bỗ-i vl Ngài sinh ra giữa trời Phong 

kiến, xá hội đang đảo lộn, trật tự đang đồ nát, nhân tằm đang rối loạn. 

Muốn chấm rứt cái thời- đại vô kỷ-cưo-ng đó, Ngàỉ khuyên các vua chúa 

và thứ dằn phải xử sự cho hợp cái đja-vị, cái danh nghĩa cùa mình, 

nghĩa là kẻ làm vua phải biết đạo và theo đứng đạo làm vua, kẻ làm tôi, 

làm cha, làm con cúng vậy, đừríg aị xâm - phạm đến ổịa-vị, quýền lợi 

của kẻ khác, trên dưới mật lòng đề đi tó-i chơ thống-nhất cho quốc 

gia về mọi phưo-ng diện. Tóm lại tử đấng vương - giả đến dần chứng 

đều phải tuân theo tam cương ngũ - thường và ỉiên-đới trách nhiệm 

trước mọi cuộc thịah-suy của quốc-gia, xã-hội. Mọi điều khuyến-cáo 

này xét ra đã được khảo sát trong ]ệ tục nhà Chu trước khi xuẩt- 

hiện trong Ll-kinh và Nhạc - kinh mà Ngài dã biên soạn sau nhiều 

năm đi chu du các nước. Khồng-Tử khuyên các đấng vương-giảgiứ 
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đức-độ ĩrong cái nhiệm-vụ thay trời trị dần (thừa thiên thụ mệnh) 

nhưng phải dồi chế-độ vó lực và chuyên - chể. Họ Khong lại tin tưởng 

rằng người ta sinh ra vốn có tính thiện (Nhẩn chi sơ tính bẳn-thiện, 

tỉnh tương cận tập tương viễn) và sau này sinh gian ác là vì chịu 

ảnh-hưởng xẩu xa của những kẻ chung quanh. Như vậy hỉnh phạt 
đề ngăn trừ tội lỗi chỉ nên dùng trong trường hựp bất-dẳc-dĩ, ngoài 

ra nên lấy lễ nhạc mà cảm hóa lòng ngưừi. 

Nho-giáo cúng phản đối kịch-liệt các hôn-quân bạo chúa nên 

trong Kinh Lễ có cậutQưárt mệnh thuận tắc thần hứu thuận mệnh, 

quần mệnh nghịch tặc than hứu nghịch mệnh. Vì vậy một nho giả đá 

từng viết: vua là thuyền, dẳn là nước. Nước dỡ thuyền nhưng cúng 

có thề làm đắm thuyền. Như vậy Nho giáo cúng rổ rật có tinh thần 

dân chủ vì khuyên cầc vua chúa phải hành-động cho hợp lòng dân. Ý 

dân là ý trời. Nếu trái ý dẳnỉà vi thiên mệnh thì dần có quyền chõng 

iại. (1). 

Tư-tưcmg này đá phát sinh ĩr một vài quan-niệm chính là Người 

và Trời có mối tưo-ng-quan, hay có hai trật-tự : Trật-tự thiền-nhiên 

và trật-tự nhần sinh mật-thiết liên-lạc với nhau, hòa-hựp với nhau. 

Nếu so với các tư tưửng chính trị cồ của các nước Au- chầu, Nho- 

giáo đặt quyền ỉọ-i của dằn trên quyền lại vua chúa thì quả là tư tưởng 

Nho - giáo cấp tiến hort nhiều. Ảu - chẳu thuở xưa coi vua chĩ chịu 
trách-nhiệm với Trời hay vóũ Chúa mà thỏi, dân không có quyền kiềm 

soát vúa chúa. 

(1) Theo ý chúng t&i nói : Ý dân là ý trờ! thì trừu-tượng qná. Sao 

không nối cho thiết thực ho-ir là : vua chúa nghịch vói quyền lợi cùa nhân dân 

thì xã-hội tát phải biển, vó lực cha vua chúa dằu mạnh đến dâu cúng không 

thề chóng lại đưọ-c nhân dân. Dân mạnh ho-n hết. Dân phải được coi trọng trên hễt. 

(2) Xin nhác rằng lý thuyết an bang té thẽ của Khõng-Tử láy căn bản 

ỏr dạo Nhân-trị. 

(!) .Nếu quả Khcng giáo là lá bùa yềra hộ Phong kiến thì Tằn-thùy Hoàng 

sau này dã chẳng thí hành việc đót sách và chôn học trò. Ngày nay một bọn 

lưu manh chánh trị cũng đang áp dụng chểnh sách của bạo chúa nhà Tần õ* xứ ta, 

chưng đà phá kịch-liệ: Khòng-giáo cùng các giáo-thuyỄt khác. 

(2) Dạo Phật có Đại thừa, Tiêu thừa. Dạo Không có hình nhĩ thưựng 

học và bỉnh nhi hạ học tức là áp dụng cho hai bậc, hai loại người tùy theo 

aự cao thấp cha bo về t[j thức và dạo đức. 
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Cổ điều đáng đề ý là Nho - gìáò không đề-cập cách kiềm soẩt vua 

chứa hoặc quyền hầnh của họ do dần chúng đề ngăn trừ những hành 

dộng chuyên-chể củạ thưong tầng xã-hội. Phải chặng phái trí-thức 

tức Nho-gia đòi chiến quốc không tin ở năng - lực của dại-chúng, nên 

chỉ cổ kêu cái thiện-tầm, thiận-chí của vua chúa, điều này làm ta cam 

thấy Nho-gỉáo chỉ nêu cáo tinh thần đạo-đức mà thôi. Ngoài ra về 
chính - trị Nho-giáo đá thiên hẳn một cái gì iằ thực-tê trong cãn-ban 

nên không đi tới một kết-quả gì khẫ-quan đề cứu đời cứu dấn thuơ 
đó. Cái quan-niệm thật sựvàtriệt-đề dân-chù ngày nay ỉò chính-phà 

phàỉ là của dẩn, phung-sự nbần-dấn cồ tùy quỳên dẩn (Tồng thống 

Abraham Lincoln đẵ giâi-thích chính-thề dân-chủ như vậy. The 

Goverment of the peopĩe íorthe people and by the people). 

Ảnh - htrừng của Không-Tủ* đổi với xấ-hội Trung* 

Quốc.— Học-thuyểtcủa họ Khồng không có hiệu-quả ngay trong đòi 

bấy giô1 nhưng sau này dã đề lại dược nhiều dư-ầm do đó mà xẵ-hệi Trung 

Quốc đá có những thời rất thịnh đạt. Nhà Chu tàn, mặc dầu Tăn-Thủy- 

Hoàng sau khi chấm rứt được cái nạn tam-phân ngũ-ỉiệt lập nền Quân 

Chủ chuyên chế đá có phen khủng bố nho gia, tú thức. Nho giáo 

vần dược dấn chúng tổn sùng. Đến đò-i Hán họ Kh®ong được độc-tôn, 

nho-giẩo chiếm được ưu-thế trong xá-hội Trung-Quốc (chính buoi ấy 

Nho-giáo truyền sang Giao-Chầu nhưng đến dời Lê, Nguyễn mới dược 

thịnh phát ờ nước ta). 

Đời nay có mọt vài trí thức tố cáo học-thuyết của họ Khềng 

ủng-hộ chế-độ phong-kiến và phụ-quyền, thiết-tưỏmg điều đó quá 

khe-khắt. SựthựcKhồng-Tử quan-niệm rằng chính-trị dờ hay ử người 

hcm ờ chính-thl, chế-độ và nếu theo lối lý - luận thông-thường 

ngày nay hành-động của con ngưừi đều nhất nhất chịu ảnh-hưồmg 

của giaỉ-cấp, thì ta liệt Khồng-Phu-Tử vào giai cấp nào ? Tẵt 
nhiên Khồng-Phu-tử chẳng ờ giai-cẩp trưỏng-giả, phú hào, quan- 

liêu, phong-kiến theo dứng ý-nghĩa của nó dù đá có phen họ 
Khống đóng vai tướng-quốc ờ nước Lỗ. Luôn trong 14 năm họ 
Khồng chu-du thiên-hạ đem học thuyết của mình ra cứu đời mà 

tiếc thay đời không biết dùng nhần-tài. Đạo của ngài cạo cà, 



hợp thực-tể, lợi cho nhần-sinh, cẩc vua chúa mê quyần-vị, ham 

sắc đẹp không chịư nghe theo, sao cỗ thề buộc ngài ùng-hộ quần' 

quyền hay phong-kiến ? Thật ra họ Khống không hon khổng 

kém chì là một vị thẩnh-nhân cứu-thể, giău từ tâm bác-ái. Phương 

pháp trị nước, bình thiên-hạ của ngài là một phương-phẩp có 

căn-bàn hẵn-hoi, dạy dỗ con người mọi điều clú-nhần, chí-thành 

chí-thiện và cả đến bậc siêu-đẵng nứa. Con người đầy phải kề 
từ thứ-đần đến Thiễn-tử, hết thảy đều có bồn-phận phụng-sự 
lý-tưởng quyền-lợi chung về mọi phương-diện trong gia-đlnh ngoài 

xá- hội. Nếu dấn Ta dấn, vua ra vua, cha ra cha, con ra con, đại nghĩa 

gia-đình, quốc-gia, xã-hội thịnh đạt thì cầu thiên hạ là một đạt 

gỉa-đình, anh em hổn bề đều là anh em cùng chủ nghĩa Đại' 
Đồng và cuộc bình-trị đầu phải là một ảo-tưòng 1 

Đạo của thánh nhân đển như vạy là hay đến tột bực, nhưng 

vào một thời đại loạn nhân tằm nên không thành-c.ông rực-rớ ngay, 

nhưng không phải là không có nhiều ành-hưởng tốt đẹp đến các 

thế-hệ sau. Một điều đáng chú ý là chỉnh giai-cấp Phong-kiến 

đã chổng lại nguyên-ỉý Nho-giáo trong thực-tế. Phong-kiển dẵ 
có phạm vào các điều răn dạy, khuyến-khích của Nho-giáo bải 

họ đặt quyền-lợi của họ trên quyền lọù của đại-chúng. Sau Khồng'từ, 

Mạnh-Tử đá xướng thuyết Dẩn Vi Quý — Quán vi khinh — 

xá tắc thứ chi đề xác-định thêm lập - trường cùa Khồng - Giáo. 

Cách-mạng hon nữa, giữa giai-đoạn phong-kiến toàn ' thịnh, 

quần quyền còn dang tuyệt đối độc đoán Mạnh-Tử dám nói:« Vua 

coi bề tôi như tay như chân thì bề tôi coi vua như lòng như bụng. 

Vua coi bề tối như chó như ngựa thỉ bề tôi coi vua như người 

dưng trong nước. Vua coi bề tôi như cò đất thỉ bề tôi coi vua 

như giặc như thù...» {Quẩn chi thị than như thả túc tắc thần thỊ 
quẩn như phúc tầm. Quẩn chi thị thần như khuyền mã tắc thần 

thi quẩn như quốc nhấn. Quẩn chi thỉ than như thô giới tắc 

thần thị quẩn như khấụ thà.) ( Mạnh-Tử Lỷ-lâu-Hạ ). 

Tuy vậy Mạnh-tử quan-niệm quyền-lợi của nhạn-dân là của Vua, 

dân giầu tức Vua giầu, dẳa nghèo tất Vuạ khó. Ngay thiện đău cùa 
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quyền sách Mạnh-Từ nhan đề là Lương-huệ-Vương đá cổ đoạn ca 

tụng Vua Văn-Vương cùng dân chia xẻ phú-quý, và khuyên nhà Vua 

nên nghi đển nhấn-nghĩa hon là điều lợi (Vương hà tất viết lợi, 

nhần-nghĩa nhi dĩ hì). Ngoài ra Mạnh-tử đòi hòi Vua phải sáng 

suốt chớ không nên nhắm mắt mà theo ý dần bất cứ thế nào miễn 

mọi hành đọng đều hướng về nhằn nghĩa. Ông Mạnh-Tử nói vậy 

hằn thấy trình độ đại-chúng thuở ấy còn ấu-tri hay ỉạc-hậu. 

Mạnh-Tử 'tán dương Thành-thang đắ cứu dân khỏi tay Hạ- 

Kiặt, coi Trụ-Vương là một tên giặc của dằn, của nước. Giữa 

thòủ-đại phong-kiến và chuyên-chế, Mạnh-Tử đá tỏ ra có tư-tưởng 

bạo dạn, khống sợ quyền uy, vè vũ lực, hẳn sự khảng khái của 

Mạch-Tử dã do tinh-thần Nho-giáo hun đúc mánh-liệt 

mới bột phát ra như vậy. Tư-tưỡng này nêu ra vấn đề Dân-chủ 
ngay từ đời bấy giờ, lấy nước làm cẵn-bàn cho xã-hội. lấy quyền 

lợi cùa nhằn dân làm trọng trên hết. 

Chúng tồi nói Khồcg-giáo không thành công rực rớ ngay 

trong thò-! Ngài vì thời của Ngài là thời đạiloạn thì ta hiều thêm rằng 

không những thời đại , loạn đó không thích họp cho sự thiết lập các 

nguyên tắc nhân-luân, đạo-lý mà cuộc đại loạn lại còn ngăn cản cho 

sự tiến-hóa của dằn chổng nứa. Dẳn-trí vỉ vậy mà thấp kém, 

quân quyền lại nghịch với các giáo-lý công-bình, bác-ái thì Khồng 

giáo thất bại là phải. Ta lại còn phải xét rộng ra nữa là .. . con 

đường đi của Nhân-loại là con đường đi không ngừng cúng như 
Lịch-sử là một cuộc tiến hóa vô-tận thì không một học-thuyết 

nào có giá-trị tuyệt - đối hết qua không-gian và thời-gian. Và 

chính thánh-nhằn cúng phải nóiQuẩn tử nhi thời trung tức 

là làm việc đời phải hiền lẽ kinh-quyền, khống nên cố-ehắp theo 

một nguyên-tắc nào hết, khi thấy một điều không hợp-thời thì 

phải canh-cải cúng như mặc chiếc áo thấy chật hẹp, không vừa 

thì phải sửa dồi, điều cốt yếu là không được bước ra phạm-vi 

dạo dức nhằn ỉuấn. 

b) Lão-TỬ.— Trẩi với Khồag-tử và Mạnh-Tử chứ-trọng đến 

đạo-đức nhân nghĩa, lễ, nhạc đề cứu-váa rình-thế đương thời, lập 
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lại trật-tự xl-hộì, Láo-Từ lĩnh tụ của tư trào phương Nam dấ nêu 

ra nhứng lý-thuyểt hết sức đặc biệt trong tư-tưởng-giới trên 20 

thế-kỷ trước và cả ngày nay nữa. 

Láo - Từ tuy cùng quan - niệm như Khòng - Tử cổ một nền 

trật tự thiên nhiên, nhưng trật-tự ấy không có ý-nghĩa bó buộc 

người đời trong một khuôn - khồ nào hết. Chính - trị, đạo - đức, 

luân-lý, học-vấn, giáo-dục đến cà trời đất đều không có ý-ngh!a 

gì. (Thiên-địa bất-nhẩn) mà lại còn có hại là đàng khác. Láo-Tử 
bài-xích hết thảy các tiện vương, tiên thánh : Thần-Nông, Hoàng- 

Đế, Nghỉêu-Thuấn, Thang, Vũ. Theo Ngài, làm loạn thiên-hạ 
là ông Nghiêu, ồng Thuấn, làm đói thiên-hạ là Thần-Nông (Loạn 

ihiên-hạ giả Nghiêu dứ Thuẫn, cơ thiên-hạ giả Than-Nông) Chể 
độ chính • trị nào cúng chỉ là nhứng phương sách bóc lột, đè 

nén dẫn chúng cửa một hay nhiều giai-cấp xã-hội. Lập ra nhiều luật- 

pháp, quy-tắc càng đưa dân chứng đến chỗ nghèo nàn, khồ-cực, 

gian ác, hơn loạn, những phương pháp làm giău có càng khiến 

gia-đình bại hoại, suy đốn... 

Phủ-nhận và bài-xích hết thảy mọi quy-mô và to-chức sẵn cố 
của đương-thời, Lão-Tử nêu ra thuyết vô-vi hay oô-oì chủ-nghĩa. 

Sách-Đạo đức-kinh của Ngài khuyên người đời sống hòa-hợp 

với Thiên-Nhiên, tự cải-hóa, cởi bỏ mọi điều đục-vọng. Đứa-trè 

sơ sinh là hích ảnh củạ Thiên-Nhiên, của đòi sống hồn nhiên thuở 
nguyên-thủy. Một khi loài người và Tạo-vật đá hòa hợp được 

với nhau nghĩa là đều vô - tri, vô - hám thì không có sự tranh 

dành, xô - xát. Thẽ-giới sẽ cổ Hòa-bình, Hạnh-phúc... 

Qua nhiều thời đại, Láo-giẩo đá từng tranh-dành ành-hưởng 

với nhiều giáo-thuyết khác trong cái lầu đài vãn-hóa, tư-tưởng của 

Trung-quốc. Sau Lão-Giáo lại có Phật-giáo. Ba thứ đạo-giáo này 

quan-hệ vô-cùng cho nền học-thuật của Trung-quốc và của ta vỉ 
vậy đá được ấn định vào các chương-trình khoa-cử sau này và về 
mặt thực hành các đạo giáo này đá được hoan nghênh, cồ - vô khắp 

nơi nhưng không gây ra những sự xung dột gắt gao như các dạo- 

giáo khác ở nhiều dần-tộc trên thế-giới. Người ta gọi ba đạo-giáọ 
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này là « Tôm giáo đong nguyên* cúng bởì.lý-do trên đây. 

Chúng tôi xin trích bân khào-luận ngắn về Láo-Tử cùa ông 

Đào-duy-Anh xét ra tường-tận và khúc-triết hon cắc bài khảo - luận 

của cẩc học-giẳ khấc : 

« Láo-Tử, là người ờ nưfr,c Sở họ là Lý, tên là Nhĩ tự là 

Đam. Không ró ngài ainh và chết vào năm thắng nào, cứ Ho- 

Thích dln chứng thì đại-ưó*c ngài sinh vào khoảng 570 trước 

kỷ-nguyên, hon Khong-Tử chửng 20 tuồi. Ngài tuy làm quan 

song vẫn tu hành đạo đức, lấy sự tự-ần vô-danh làm chủ. Ó' 

nước Chu lâu ngày, sau thấy nhà Chu suy-nhược không thề 
vãn hồi được ngài bèn bỏ đi, roi không ró tung-tích sau này thể nào. 

Sách của ngài làm ra chl có một bộ Đạo-đức-kinh. 

Lâo-Tử là tiền-phong cho tư-tường đưomg thô-i, phàm chư 
tử bách-gia đời sau, phần nhiều lằ gốc ờ Lẵo-học. Nội-dung cfia 

Láo-học đại-khái như saú : 

1 — Thiên Luận_Trước Lão-Từ thl trong tư-tưởng giới 

người ta đều cho trời là có ý-chí và chúa-tề của hết thảy. Ben đời 

Xuân-Thu, Chiển-Quốc là buoi chiến loạn liên miên, người ta 

đối với trời đều sinh lòng hoài nghi, rồi đến oán - vọng trách 

mạ. Láo-Từ thực giồng quí tộc, thãy chế-độ phong-kiẽn đương ở 
vào cảnh suy-sụp lại càng có phấn-khái nhiều, cho nên ngài cho 

rằng : « Trời đất là bất nhân, xem Vạn vậl như đồ chỗ rơm » (l) 

Ngài đá không tin trời cho nên mới nếu ra một cái gọi là « Đạo * 

là cái « tụ nhiên hỗn thành trước khi cỏ trời đất, im lặng quạnh 

qué, đứng mội mình mà không đồt, chỗ nào cũng đi khắp mà 

không mòi, muôn vật trong vũ trụ đầu gốc ờ đỗ mà sinh ra (2). 

Tác-dụng của đạo là « Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, 

ba sinh Vạn vật » (3). Đạo chl là tự nhiên không có ý-chí, cho 

nên Ngài lại nói rằng : « Trò-ị bắt chước Đạo, Đạo bắt chước 

(1) Thiên địa bít nhân, dí vạn vật như sô cầu. 

(2) Hữu vật hỗn thành, tiện thiên địa, sinh tịch hề, liên hề, độc lập nhĩ 

bất cảĩ, chu hành nhi bắt dâi, khả dỉ vi thiên hạ mẫu. 

Í3) Dạo sinh nhặt, nhặt sinh nhị, nhị sinh tạm. tam sinh vạn vật. 
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tự nhiên (I). Hai chữ «tự nhiến» ãy là không thừa , nhận trô*i 
làm đẩng chúa-tề của muôn vật vậy. 

2—Vô vi Luận.— Lắo-Tử đẵ trọng tự nhiên, cho rằng 

vạn vật đầu cỗ một cái đạo lý « độc lập thì bdt biển, chu hành 

bãt đãi », là không cần có trời làm chứa tề, cúng không cần đến 

người gầy dựng sắp đặt. Do tư tưởng ấy roi thành ra tư tưởng 

phóng-nhiậm, tức là Iý-thuyết vô vi. Nhẫn sinh triết-học của 

Láo-Từ là ờ thuyết vô vi ẩy. Ngài cho rằng người ta phải giớ 
lồng cho bao giò’ cõng thanh tính, cái gỉ cúng đề thẹo lẽ tự 
nhiên, đừng nên' thiết đến cẩỉ gì cẵ. « Thường cổ bỗ hểt được cái 

lòng ham muốn thì mới biết đưo-c chơ huyền-diệu của Đạo » (2). 

« Người đá giữ đươc Đạo thì không ra khối cừa mà biết đưo-c 

cẫ muôn vật trong thiên hạ, không dòm ra ngoài cửa sồ mà biết 

được cái đạo trời thống trị cẫ thế gian, người ta hễ muốn đi xa 

bao nhiêu thì lại càng biết ít bấy nhiêu » (3) về việc học cũng 

vậy « càng học cầng biết .nhiều mổi thì lại clng vô ích mà hại 

cho mình, chứ đá dem tầm trí mà chứ vào Đạo thì cái biết càng 

ngày càng ít đi, càng ít mái cho đến bực vô vi, tuy vô vi nhưng 

mà không có cái gì là không có ảnh hưởng của mỉnh (4). 

Ve chính-trị Lâo-Từ cúng theo nguyên lý vô vi cho rằng 

« không lằm gì mà dần tự hóa thành hay, cứ yên lặng mà dần 

tự ngay thằng (5). Tuy nhiên, vô vi không phải là cứ ngồi yên 

không hành động gì cả đâu, nhưng đá làm việc chính-trị thì phải 

phòng ngừa từ trưỏrc, lo liệu từ trước, từ lúc chưa cổ việc gì 

xảy ra mới được (6). Ngài cho rằng : « Đạo lơn đá bỏ thì 

móũ đặt ra nhân nghĩa ; cổ kẻ trí tuệ thỉ mới có những diều gian 

(1) Thiên pháp đạo, dạo pháp tự nhiên. 

(2) Thường vô dục dí quan kỳ diệu. 

(3) Bát xu át hò hỉ thiên dạo, bắt khuy hfru kiến thiên dạo, kỳ xuẫt dí vỉến kỳ 
trĩ dí thiên. 

í 4) Vi học nhật ích, vi đạo nhật tòn, tòn chi hữu tòn, dí chí ư vô vi. 

Vô vi nhi vô bát vĩ. 

(5) Vô vi nhi dân tự hóa. 

(6) Vi chỉ ư vị hứu, tri cbi ơ vỉ loạn. 
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ẩc phàn nghịch, vl cha con vợ chồng không hòa với nhau nênmcri 

sinh ra hiếu tử, vỉ quốc gia biến loạn cho nên mới cổ trung 

thần» (1), nghĩa là những điều ước-thúc của luân-lý đạo-đức 

đều là trái với Đạo cẵ. 

Những nhà chính-trị biểt theo Đạo thỉ không cần lấy nhần- 

nghĩa lễ trí mà dạy dấn, chỉ căn khiến cho dân giữ lấy tính giản-dị 
chất-phẩc mà theo tự-nhiên. Cải xã-hội Iý-tưỏng của Láo-tữ là : 

* nưârc nhỏ ít ngươi, khống can kà-xảo oăn-ủật, không can đến 

binh má quẩn-lính, không cần giao-thông, không cần nhăng đồ 
xa-xĩ trang-sức, miến được ẵn no, mặc ấm, ở yên, giữ lấy 

phong-tạc đỊu-đàng hòa-nhã (2) 

Những quan-niệm « ỉhiên-địa bẵi-nhấn », « thanh-tĩnh 0Ô-0i» 

ẩy rẩt hợp vời tư-tưởng yếm-thế ĩr xâ-hội đưong-thừi cùng những 

ý-thức tiêu-cực và phln-oán của giai-cấp quý-tộc phong-kiến đưomg 

suy đốn. 

Chủ-nghía xuãt-thế của Trang-Chu theo chủ-nghĩa vô-vi cua 

Láo-từ mà suy diễn ra. Song vô-vi chủ-nghĩa cùa Lão-tử còn cỗ hàm 

ý-vị xử-thế, chứ xuất-thế chủ-nghĩa của Trang-Chu thì cho rằng : 

* Trời đất oới ta cùng sinh, Oạn-vật oới ta là một», cho nên vô 

thủy, vô chung, vô tiều, vô đại, vô yều, vô thọ, vạn sự, vạn vật 

đều nhất tề. Nhân thế mà Trang-tử có cái nhân-sinh-quan tự- 

nhiên nhi nhiên, « hễ gặp lúc nào sống mà sống là hợp thời, gặp lúc 

nào chết mà chết là thuận-cảnh» (3). Trang-tử nóị : «Kẻ chần- 

nhẩn & đời xưa không biết ham sổng ghét chết. Đẻ ra cũng 

không mừng, chết đi cúng không chổng, thoát qua thoát lại, không 

quên lúc mới sinh, chết cứng đề mặc kệ, sinh ra rồi thì thường 

(1) Đại đạo phế bưu nhân nghĩa, trí tuệ xuất, hữu đạì ngụy, lục thân bất 

hòa, hữu hiếũ tử, quổc gia hỗn loạn, hữu trung thăn. 

(2) Tiều quốc quả dân, sử hữu thập bách chí khi nhi bật dụng, sử dân trọng từ 
nhĩ bắt viện tỹ, Tuy hữu chu xa vô 3Ợ thừa chi, tuy hứu binh giáp vò âở trần 

chi, sử dãn phục kết thẳng nhỉ dụng chi. Cam kỳ thực, mỹ kỳ thực, an kỳ cư 
lạc kỳ tực. Lân quốc lương Yong kê cầu chi thanh Urưng văn, dân chi lao tự bất 
tương vãng lai, 

(3) Yện thờị nhỉ xử thuận. 
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tự.đắc, cồ chết nửa thì cũng lầ trở lại o&ì trời, khồng cần 
dạng-t&m mà oực đạo, không cần lấy sức người mà giúp trừt, 
như thẽ gọi là chẫn-nhấn oậy». 

Tư-tưởng Láo-Trang là một thứ triết-học cao-siêu kỳ-diệu, 

khiển trí não người ta bay bồng lên những cảnh siêii-nhiên huyền- 

diệu chứ không nhơ tơ-tơờng của Nho-giáo chĩ giữ tinh-thần người 

ta ờ trong vòng thực-tế tầm-thơờng, lễ-giáo chật hẹp. Bởi vậy 

tuy trong Lịch - sử trụng - cồ và cận - cò, Nho - giáo độc-tôn mà 

những nhà nho-học lSi-lạc cúng thường nghiên-cựu học-thuyệ.t 

Láo-Trang, muốn nó ỉàm mối an-ủi những nỗi kho náo ờ dời. 

Tuy nhiên cái ẳnh-hưông trực-tiếp của Láo-Trang ử trong tư- 

tơỏng-giới nước ta không lấy gì lầm quan-trọng lắm, mà cái ành 

hường của Láo-giáo bị Đạo-giáo lợi-dụng lại sâu xa rộng lớn vô- 

cùng. Kề từ đời Tan-Hán, Nho-học đươc độc tôn thì học-thuyết 

Láo-Trang suy dần. Dưới dừi Hoàng-Đế nhà Hậu-Hán (147-167) 

có nhà đạo-học là Trơong-Đạo-Lăng học được đạo trưòng-sinh roi 

lên núi Hệc-minh-Son ờ đất Thục làm một bộ đạo-thợ 24 thiên 

đề dấn dụ nhẳn-dần. Phàm ai nhập mồn thì phải nộp nấm đấu gạo 

nên người ta gọi là « ngú-mễ-đạo ». Phép trị bệnh cùa đạo ẩy là 

dùng nước bùa (phù-thủy) cho người bệnh uống, hay là viết tên 

họ người bệnh vào ba tờ giấy, một tồ1 gián ờ trên núi, một tờ chồn 

ĩr dưới đất -và một tò' ném chìm xuống nước. Con Lăng là 

Hoành, cháu là Lỗ, cũng tu-đạo ở đẩy. Đến con Lỗ là Trưonag- 

Thinh thì dời đến Long-ho-Son ờ tĩnh Giang-Tằy Tồi đạo-thõng 

kế-tục mái mái. 

Trương-Đạo-Lăng phụ-hội thuyểt thần, quái của bọn phương- 

sĩ đời Lưỡng - Hắn và lựi - dụng hư-vô chủ - nghĩa cùng phá hoại 

chủ-nghĩa của Láo-Học đề lung - lạc những kẻ bất - bình trong xá- 

hội cho nên kết-nạp được rất dông tín-dồ. Lại nhằn văn - thề của 

Láo - Từ có văn dễ tụng, có nhiều chơ mập mờ khó hiều, hoặc 

(3) Cô nhí, chân nhân) bất tri duyệt sinh, bất tri ố tử, kỳ xuẵt bất lổ, kỳ nhập 

bắt cử* tiêu nbỉên nhi vâng, tiêu nhiên nhi lai nhi dí hĩ. Bắt vong kỳ íờ thuy 

bất cầu kỳ sà chung, thu nhi hĩ chi, vong nhi phục chi ? Thi chi vi bặt dĩ tâm 

ấp đạo, bạt dí nhân tro* thiên, thi vị chận nhân. 
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những đoạn như «thiên võng khôi khôi sư nhi bất lậu » có vẻ thăn- 

bí, cho nên lại càng khiển người ta sự hái và mê-tín thêm. Gia 

dĩ cuối đời Hán sang đời Tấn, học Hoàng-Lão thịnh-hành, những 

kẻ sùng bái học ấy, lấy diều siêu-nhiên cao-cả lầm chủ, cho nên 

rất lưu ý về phép trưồ-ng - sinh bất - tử, vú hóa đăng tiên. Từ đd 

Đạo-giắo nghilm nhiên thành phép tu-tiên, đến đời Đông-Tấn có 

Cát-HSng qui-định rất là chu dáo, rồi sinh ra vô số những phương- 

thuật và mê-tín khác. 

Qua đời nhà Đưừng cẩc thi-bá, trí - thức như Mạnh - hạo- 

Nhiên, Tống-chi-Văn, Vương-Duy, Lý-Kỳ, Trương-cửu-Linh, Lạc- 

tân-Vương, Lưu-vú-Tích Lý-thương-An v.v... rất tôn sùng các 

đạo-sĩ. Tĩ-dụ Ky-đạo-sĩ về quán Ngọc-thanh, Lý-Kỳ có bài thơ 
sau dầy : 

Đại đạo bản DÔ ngã, 

Thanh xứẩn trường dứ quần. 

Trung-chấu nga dĩ đáo, 

Chi-Iý đắc nhi oăn. 

Minh chúa giảng hoàng-Sc, 

Thời nhẩn khán bạch vẩn. 

t • « • ♦ « • 

Đại-ý: Đạo lém vốn là vô ngắ (không có mình) xuân xanh 

theo mái vói ỗng, chl thoát chốc về đến trung - chầu, khiến chúng 

tôĩ được nghe những lé sâu sắc kỳ-diệu của đạo. Đấng minh chúa 

từ nhà vàng xuống đón mời, người đời trỏng mầy trắng mà biết 

dạo-sĩ đi về. 

Lưu-vũ-Tích tặng Trương-!uyện-Si (sư) ờ Đông-Nhạc hai câu : 

« Đông-Nhạc chấn-nhần T rương-Iayện-Si 

«Cao tình nhã đạm thể-gian hi, 

Xem như vậy người tu đạo ở đờỉ Đường nếu nhiều đạo tầm, 

dạo hạnh thì được càm-tình của nhấn dân hết chỗ nói. 
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Dưới đời Tống địa-vị của Đạo cũng rẩt tốt đẹp. Vua Tống- 

huy-Tông tự xưng là giáo-chủ Đạo-quẳn hoàiig-đế. Xong từ Nam- 

Tống (1127-1279) Đạo giáo suy sụp dăn chia ra phái Nam phái 

Bắc, mơi phái truyền đạo theo một thuyết riêng, đó là điều tai hại 

cho Đạo. 

Đến nhà Kim, nhà Nguyên vào chiếm Trung-nguyên, Đạo giáo 

lại chia rê phen nứa, lần này thành ba phái: Một là Chần - đại đạo 

giáo do Lưu-đức-Nhần triều Kim dựng ra. Hai là Thái - nhất - giáo 

do người cháu đời thứ 36 của Trương-đạo-Lăng là Trương-Tông- 

Diễn vâng lệnh vua Thế-To nhà Nguyên quản lãnh Đạo - giáo miền 

Giang-Nam. Ba là Thái-nhất tam nguyên-giáo do Tiêu - bảo - Chân 

cúng dưới nhà Nguyên sáng lập. Dầu vậy, trong đời Nguyên, Đạo 

giáo có nhiều phen thất bại: dưới đời Hiển-Tông bị thể-lực Phật- 

giáo lấn át — dưới đời Thế-To lại có hoi bị cấm - chẽ nửa. Mãi 

đến đời vua Thái-Tồ nhà Minh khoảng năm Hồng-Vũ thứ 10 cọn 

cháu Trương-đạo-Lăng (tức Trương - thiền - Sư) mới phục hồi được 

địa-vị trước (1377) nhất là dưới triều Minh-Thế-Tôn năm Gia-Tĩnh 

(1522-1566) nhà vua rất tin dùng dạo-sí đl học thuật trường sinh. 

Triệu-nguyên-Tiết được phong làm Thái-Nhất chằn-nhân thưông 

nói chuyện cho vua nghe về huyền-lý của Đạo. Triệu giẳi-thích 

như sau: 

«Chần giáo chỉ thu vào trong một chứ Tính. Tĩnh sinh trí, 

trí sinh sáng, sáng sinh yên. Động thì mờ, mờ thỉ tối, tối thì 

loạn. Đãng thánh quằn trị thiên-hạ quý ở vô-vi. Chính nho-giá 

cúng vố-vi. Khồng-Từ có nói : Vô oi mà trí là oua Thuãn chăng? 

Nào cỏ làm gì đấu, chỉ tự cưng kính ngoi ngoảnh Oe phía Nam 
mà thôi». 

Sang đời nhà Thanh thế-Iực của Đạo-giáo dăn suy lạc và 

không được triều-đình tôn trọng cho tới khi khoa-học Tầy-Phương 

tràn vào Trung-Quốc như ánh sáng mặt trời soi vào đám sương 

mai^ mù mịt, Đạo-giáo bị lung lay đến nền tảng vì nhứng phương- 

thuật Uịê tín hơn nghìn năm dề lại chõng sao noi những kỳ-diệu cua 

oền văn minh cơ-giới rãt đlc-lực trong việc phụng-sự nhan siniu 
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Nhằn đần đần dần hết tin .Đạo rồi Dần - quốc cách - mệnh noị lên 

với cấc tư - tường cải - cách, duy - tần, Đạo giáo tan rá nhường 

không cồn gì nứa. Thêm vào dó, chính - phủ Quốc dần đã ra 

nghiêm lệnh thủ - tiêu Đạo - giáo và phá - hủy cơ-sờ của nó & 

Long - hồ - Scrn. 

Ngày nay hệ-thống tư-tưỏ-ng và luần-lý nưó-c Trung-Hoa 

đang thay dồi mạnh do sự hiện diện của chính-phủ Cộng-sản Mao- 

trạch-Đông. Phật-giáo và Nho-giẩo ử Trung-Quõc cũng dang bị 
đào-thẵi trưóx trào-lưu mới. 

c) Tuân-Tứ.— Ngoài những nhà đạo - đức, triết-gia, chính- 

trị trên đây mà một số đáng coi là những ngôi sao sáng trên nền 

trời văn-minh, học-thuật của Trung-Quốc, người ta còn phải kề 
đển nhà đại-tư-tưởng và khoa-học Tuân-Huống cúng sinh vào thò-i 

dó. Tuân đã có rất nhiều ảnh-hưởng đối với văn-học-giới nhất 
là về đừi Tây-Hán. 

Nhưng vằo thuở đó danh tiếng của ông khống lẵy lừng như 
cắc bậc trên đấy do ông không ưa tuyên-truyền và phồ-trưo-ng. Có 

thề ví ồng như Kant ở Au-Chầu đáng lé còn nức danh hom 

Copercinus người đá tìm ra trái đất tròn, mà vẫn bị lu-mờ tên tuồi. 

Ồng có trí-thức rất uyên-bẩc, những kiến-giải rất tinh-tế, những 

sẩng-tácrất đặc-biệt, những nhận-định rất sát vóù khoa-học. Trên 2.000 

năm trưóx đây mà có một nhà khoa-học như vậy kề cẳ ngay trên 

Thếigiới chứ chẳng riêng ừ Trung - Quốc cúng là điều hán- 

hữu lắm thay. 

Ông cống-hiển gì cho dời bẩy giờ ? 

Tư tường của ông về triết-lý và khoa-học ra sao ? 

Thời đó tại miền Nam Trung-Quốc, và ở nước Tề theo 

sách của Tư-Má-Thiên người ta rất « mê tín việc đồng bóng, chuộng 

điềm quái gở ». Tuân-Tử (tức Tuấn-Huống) bài-xích kịch-liật những 

việc cúng mặt trời, lạy ■ m|t trăng, tin thần rắn trên cày lớa, sợ 

Sấm sét sao sa cùng ma quỳ. Ông nhận rằng mưa gió không 
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đáng ÍỢ mà chỉ là nhưng điều tự nhiên, những hiện-tượng lất 

thường trong trời đất ; người ta phải khắc-phục thời-tiểt, chế- 

ngự Thiên-Nhiên, lợi-dụng Thiên-Nhiên trong đời sống của mình 

đề giải-quyết mọi vấn đề xắ-hội, chính-trị, nhân-sinh. Nhà đại triết 

học Russel ngày nay nói : « kẻ thò địch lớn cùa loài người, chỉnh 

là loài người oậy...* Còn Tuân-Từ nói : Muốn làm xong chính - 

trj của người phài quét sạch nhứng sự quái gở trong tâm hồn con 

người. Đề tránh sự hỗn độn trong xá-hội, phài thi hành một chính- 

sẩch cưo-ng quyết và phải áp-dụng lễ nhạc mềm mại dề điều 

hba cùng làm êm dịu vìệc trị dẳn trị nước nhiên-hậu mời có an-lạc 

và thẩi-bình. \ 

Bàn về tính tình con người, ông nói : Những điầu iự nhiên 

mà đến, mà có là tính. Tính có ham ghét, mừng, giận, thương 

oui gọi là tình. Những điều lựa chọn, đắn đo gọi là lo. Tính 

là sạ thành-tựu của trời' Tình là bản chát cùa tinh; Dạc là sự 
ựng-dậng của tình. Cho rằng cái lằng dục cỗ thè được mà đi 

kiếm nỗ, đổ là cái tình ắt không tránh khỏi. Cho răng được mà 

làm, đó là do sự biết. Tình dạc nểukhông can thiết phẳi dẹp bò 

hoặc đè nén bẽri người ta cồn biết lo lắng, suy xét đè thắng b&t 

nỗ. Nhẩn nghía, dạo đức người ta sinh ra mới tập được. Tập 

các diêu lễ-nghl phải do ầm nhạc nung đúc. Thực lọng giử diêu 

nhân đieu nghía mới có thè khiển sui được điều nhấn nghĩa nà 

biến diêu nhân nghía dạo đức thành tính thứ hai cùa con người, 

do dỗ mới tránh dược mọi sự tương tàn, tương sát đề đi tới 

thái - bình. 

Lý-luận của, ông đều do phựơng-pháp khoa-học thực-nghiệm 

không hoang-đường như Trang-Chu (Trang-Chu nói: Thiên-hậ 
chẳng gì lớn hon mảnh lông mùa thu. Núi Thái-Sơn là nhỏ, 
chẳng gì thọ hơn đứa con sảo-thai. Bành-Tồ là yều). 

Tuằn-Tử nói : e Xưa nay oẫn chung một mực, loại không 

trái nhau, trước oà sau oẫn cùng một lẽ...» Thật là đúng với 

nhưng quan-niệm khoa-học đời nay, căn-cứ vào luật nhan-qua, 

tiưỏx những điều bicn-hỏa của vạn vật đo những đ|nh-lùật bai! 



1 —- Lao 

2 — Cừ vuông 

3 — Cừ duói nheo 

4 — Cừ .lệnh' 

5 — Loa 

6 — Còi 

7 —- Giío 

8 — Mác 

9 — Phạng 

10 — T rống 

[ I — Dùi trống 

i 2 —„ Chiềng 

13 —. Dùi chiêng 

I 4 — Xiên 

; 15 — Gircrm tnrcrng 

16 — Đinh ba 
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dì-dịch chi-phốỉ, từ Đông qua Tầy, từ kim tới cồ. Đạỉ-khái: ĩr 

Trung-Hca nước đến độ « khạng » thì đóng giá. Ở Tây-Phưcmg 

nước đến độ « không » cúng phầi như vậy. Ngàn năm về trước cho 

tới ngàn năm về sau, dịnh-luật này không bao giờ thay dồi hay 

vượt ra ngoài lề lối trên đây. Ông ngược cả với Mặc-Tử, Huệ- 

Thi đá đưa ra nhứng điều lầm-lạc (Mặc-Tử đưa ra thuyết : Thánh 

nhần không tự yêu mình giết trộm cướp chứ chẳng giết người... 

Huệ-Thi nói : Núi với vực cúng bằng phlng như nhau...) Ông tôn 

thừ Khồng-Tử nhưng sửa đồi, mở mang thêm học-thuyết của họ 
Khàng. Ông theo chơ a hư không lặng lẽ của Láo-Trang, lựa 

góp sự cằn nhắc lợi hại của họ Mặc, lấy sự « thành thật sáng 

suốt» cỏa Tử-Tư, Mạnh-Kha, rất chú trọng đến lễ là khuôn phép 

ĩr bề ngoài. Theo ông con người không 11 thỉ không sống, việc 

không 11 thì không thành, nước không lễ thì không yên... Lưo-ng- 

Khải-Siêu phê bỉnh Tuân-Tử là nhà triết-học theo « chả nghía lế- 

trỊ ». Ll-trị tức là triết-trung giữa hai thứ « đửc-trị oà phảp-irị » 

cổ thề nói là khuôn khồ của thuyết xá-hội dân-chủ trên Lịch-sừ 
thể-giới ngàỹ nay vậy. 

Ngoài tư-tưởng tĩiết-học, tớ-tưừng văn-nghậ của ống như trên 

dấy đá nói cũng gẳy nhiều ẳnh-hưởng cho văn học đời Lương - 

Hán (Tây-Hán và Đông-Hán) sau này. Đổi với 300 bài thi của 

vẵn học phương Bắc, 6ng nhận-dịnh rất ró ràng. Khi về già ờ In 

tại phương Nam, ông thường-thức lối văn Sở-íừ, âm-điệu và lối 

tề-chức của nó. Sau này ông tồng-hợp văc-nghệ hai miền Nam, 

Bắc thành một thứ tẳn vẵn-học đối với đời bẩy giò' nó mở đường 

cho lối phú và thi nhạc-phú đẹp đé cho hai triều-dại trên đấy. 

Đến cả chế-độ giắo-dục bằng lối học kinh 'cúng chịu ảnh-hưởng của 

ông nữa. Còn thiền Khuyến-học của Tuần-Tử bàn về các quy-mô 

giáo-dục, học-chế, tư-cách giáo-sư ta thẫy thật là hết sức sâu-sắc, 

chu-dáo — (Bài này tnch-dịch trong mệt tạp-chí Trung-Hoa). 

d) Trí-thửc đời xưa và đời nay coỉ Khồng-Lấo thế 
nào? — Đối với tư-tưởng cua Khồng-giẩo và Lão-giẩo trên dây 

phầi pháp-gia đời bấỵ giò1 phạn đối kịch-liệt trên các địa-điẹm 
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chính : trật-tự thiên-nhiên, trật-tự nhẳn-sinh, thỉện-tỉnh căa loài người. 

Xã-hội thời Chiến-quõc rối loạn ư ? 

Nưón lớn hiếp nước nhỏ ư ? 

Các giai-cấp phong-kiến quý-tộc bổc lột, đè nén Đại-chúng ư ? 

Luốn-lý, đạo-đức đồi bại ư ? 

Phái pháp-gia đưa ra giâi-pháp nào đề chình-đốn xá-hội đò*i 
bẵy giờ ? 

Hàn-phi-Tử là mệt kiận-tướng nêu lên thuyết lấy luật-phắp đề cứu 
ván nhần loại, khôi-phục trật-tự xá hội. Họ Hàn chủ trương: 
kè cỏ cồng phải được thưởng, kẽ có tội phải trừng phạt, loài người 
không cổ tính thiện, và chĩ trích các đấng vương-giâ không đáng trông 
cậy về đức-độ. Pháp-gia cúng, không tin cả ơ quyền-hành của trời đất. 
Với họ luật-pháp thi hầnh phải tuyệt-đối vô tư ! Vỉ vậy Thương- 
Ường làm tướng-quốc nước Tần ban bố tần-chính-sách không kiêng 
một ai, từ vưong tôn cóng-tử đến thứ-dận, dựng nên nước Tần hùng 
cường nhất và làm bẩ-chủ Trung-Quốc một thời. Tư-íường bỉnh- 
dẳng trước pháp-luật của các phẩp-gia thuở đó quả thật là gốm và 
rất đáng khen. Chổng ta hặú-sỉnh tới thể-kỷ thứ 18 vừa qua mới 
đề-cập tó'i các vẵn-đề blnh-áẳng trong bản tuyên-ngôn Nhần-quyền 
chẳng đắng thẹn vỗd phái pháp-gia mấy thế-kỷ trước Thiên-Chúa 
giáng.sinh lắm sao ! 

Các pháp-gia đá chê Nho-gĩáo và Láo-giáo là hủ-bại; Hàn- 
phi-Từ viết rằng: Người đời nhà Hạ không khải chê cười những 
kẻ cồn mong làm tồ trên cầy, đánh đá đề lấy lửa ; người đời 
Thưong-Chu mĩa-mai những kẻ lo việc trị thủy (ám-chi ỏng Đại- 
Vũ) Hàn-phi quan niệm rằng : trong thiên-hạ khổ tìm dược cái 
tên thật thẳng, phiến go tự-nhiên mà tròn. Vậy pháp-luật là lợi 
khí đl uốn nắn người đời, giứ gìn trật-tự, sửa chữa mọi tật bệnh 
cùa xá-hội. 

Xét ra quan-niệm cùa phái phẩp-gía rất là thực-tế giống hệt 
các tư-tư&ng chính-trị của hầu hết các nước Au-Chầu ngày nay 
rồi từ Thưcmg. Ương, Lý-Tư, phái pháp-gia đá có thời thi-hành 
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được lý-tưòug cùa minh rất là oanh-Iiẹt và thâu được nhiều kết- 
quằ mỹ-mán ĩr Trung-quốc. Tiếc rằng sau này Tần-thủy-Hoàng chôn 

học trò, đốt 8ẩch nho làm mang tiếng oan cho phái pháp-gia và làm 

tiêu-ma ảnh-hưởng của họ. Đời Chiến quốc cáo-chung, bắt đầu từ 
nhà Hán đến cuộc cách-mạng Tân Hợi (191 1 của Tôn - Văn) 

Trung-Hoa lại chịu ảnh-hưởng rất nhiều của Nho-giáo. Nhưng từ 
đầu thẽ-kỳ của chúng ta hiện thời Nho-giẩò mơi ngày một suy tàn 

ngay trên đất Trung-quốc và dang nhường bước cho các học-thuyết 

dần-chủ và xã-hội giợ đầy vang động khắp năm .chằu bốn bề. Phái 

tần-trí-thức ngày nay của Trung-Quốc cúng chống lại nền văn-hóa 

Khồng-Mạnh, học-thuyết Trang-Chu cho rằng nó chỉ thích-họ-p với 

thời-đại phong-kỉến mà không còn thuận nửa với trào lưu tỉến-hổa 

đang diễn-hành cà một cuộc cách-mạng tư-tưởng và xẵ-hội. Những 

nhần-vật tiến-bộ nhất của Trung-Quốc dã lĩnh-đạo cho cuộc cách- 

mạng nói dây là thày trò Khang-hữu-Vị, Quách-mạt-Nhược, Sái- 

nguyêà-Bồi và Trần-độc-Tú. Dần Hán ngày nay dang dồi thay lớn 

và sự thay đồi của họ không nói ai cũng hiều sẽ ảnh hưởng lớn 

cho các dần tộc Ả-Đông ngày nay và ngày mai. Điềụ này nhất định 

không thề tránh dược. 

đ) Phong tục của xắ-hộỉ Trtmg-Hoa.— Cấn-bản của 
đời sống nhằn-dần Trung-Quốc xưa kia cũng là nông-nghiệp. Người 
Hán từ miền Bắc tràn xuống lưu-vực của sổng Hoàng-Hà, và sông 
Dương-Tử sinh-tụ ờ đây rất đông dảo. Ngoài việc troag lúa, trồng 
dâu nuôi tằm, dân gian còn làm nghề dệt tơ, ỉụa, vải vóc. Các micn 
đông đúc có chợ búa buôn bán sam uất phát đạt. 

Vl buồi đầu xã-hội Trung-Hoa do phong-kiến cầm đầu nên cổ 
tục thể tập nghía là con vua lại làm vua, con quan lại làm quan như 
trên đây đá nói, nhưng tĩầi qua nhiều thời loạn ly (thời Xuân-Thu) 

nhờ những cuộc đảo lộn liên-miên nên người dân cúng thường dưọ c 

dự vào các cơ quan chính quyền trong các ngành văn vó. 

Trật-tự trong gia-đình lấy người cha lằm chủ cũng như vua 

chúa ngoài xá-hội. Quyền ngưò-i cha cúng theo quyền ông vua 

đều đĩ tới chỗ tuyệt đối. Vợ đối với chồng cúng có 8ự tòng 

phục như vậy. Đàn ông đưọ-c coi trong, đàn bà chỉ là phần-tử phụ 
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thuộc vào đầu ông do thuyết nam tỗa nữ tì (nhất nam viểt hữu, 
thập nữ oiẽt vô) của chế-độ phụ-quyền. 

Người già đươc tôn - trọng cho cả tới nhứng người cao- 
niên theo thuyết: trường nhất tuế vi huynh, trưởng thập tuế vi 
phụ ờ các nơi hội họp. Con trai 30 tuồi mới lấy vợ, con 
gái 20 tuồi mời được lấy chong, nghiêm cấm những người cùng 
họ lấy nhau. Trai gái có sự phân biệt từ 7 tuồi trở đi không được 
chung chạ, đụng chạm ở nơi ăn chốn nằm hay ờ ngoài chỗ công-cộng. 

Người Tầu rất sùng việc tế tự. Nhà vua có tục tế trời (lễ 
Nam-Giao) và các đãng thăn - minh. Việc thờ phụng tồ - tiên cúng 

rất siêng-năng từ vu^ chúa đến thứ dần. Xét như vậy, đối 

với các dân-tộc khác trên thế-giới, xá-hội Trung-Hoa cổ thề 
coi là vấn-minh sớm và tiến-hóa nhiều hơn hểt và về phần cổ cựu 

cúng vậy. Duy có một nhược-diềm trên đây dá nói xã-hội Trung- 

Quốc vào thời thái-cồ và thượng-cồ tin-tưởng quá nhiều về ma quỷ 
thần quyền. Người ta luôn luôn bận việc cúng tế trời, đãt, nhật, 
nguyệt, sơn, xuyên, lâm, trạch... Đầu óc con người bị ma, quỷ, thăn 

thánh ẩm-ẳnh hoạc chi-phối nên có rất nhiều dj'đoan. Các nhà tâm 

lý học và nhân-chủng-học ngày nay cho rằng dây ỉà một trạng - thái 

tầm-lý mà các dần - tộc nào thời - cồ xưa cúng có từ Ả qua Ảu 

khi chưa có văn - minh, khoa - học. (Đoạn nói về Tuần - Huống 
đá nói đến việc dị-doan của người Tầu). 

Đại - khái văn-minh Trung - Quốc bẩy giò1 là thế. Do đố, 
chúng ta đã có ít nhiều ý-niệm về xá - hội Trung-Quốc dề nhận xét 
tỉnh trạng xã-hội Việt-Nam khi tướng Triệu-Đà sang chiếm Âu- 
Lạc lập ra Đế - quốc Nam - Việt. Giai - đoạn này đá dánh dấu 
con đường tiển-hốa của dân tộc chúng ta vì họ Triệu sang 
dắt Việt không riêng với binh hùng tướng mạnh, mà còn đem 
theo cả mớ văn-minh học-thuật của Trung-Quốc nữa. Chúng tôi nói 
đánh dấu con đường di của dần chúng ta là vì cuối đời Hồng-Bàng 
dân-tộc chúng ta qua nhiều cuộc biến thiên của Lịch-sừ không còn 
giữ được nền nếp văn-minh cũ thuở còn chiếm đóng miền Hoa-hạ. 
Xét ra sự thăng trầm của Lịch-sừ đưa các dân-tộc từ vấn-minh 
qua man-rợ và ngược lại là điều thường có và bao giò' cũng có. 



CHƯƠNG Vì 

BẮC THUỘC LÀN THỨ NHÃT 

NHÀ TRIỆU 

(207 ~ lll trước Tây - Lịch) 

1.— Triệu - Vú - Vương 2.— Triệu - Văn - Vương 

3.— Triệu - Minh-Vương 4.-— Triệu - Ai - Vương 

5— Triệu - Dương - Vương. 

Theo các Việt-Sử chữ nho và quốc ngứ từ xưa dến nay 

Bắc-thuộc chia ra ỉàm 5 thời-kỳ : kề từ nhà Hán lấy Nam-Việt 

của con cháu Triệu-Đà (11 I trước T. c.) đến năm Khúc-Tiên-Chúa 

gầy nền tự-chủ cho dần-tộc chúng ta (906 sau T. C.) là bốn 

thời-kỳ. Sau chót là thời Minh-thuộc từ 1414 đến 1428. 

Gần đây nhiều nhà học-giẫ xểt lại vấn đề này cho rằng Bẳc-thuộc 

lần thứ nhất phải kề tử khi Triệu-Đà chiếm nước Ảu-Lạc năm 

207 trước T. c. Chúng tôi tán thành ý-kiến này vì Triệu-Đà là 

một tướng nhà Tần, dòng dôi người Trung - quốc xâm lăng nước 

ta đề làm thuộc-dịa thỉ việc ngoại-thuộc phải kề tử khi Triệu-Đà 

đặt chấn vào lĩnh-thồ nước ta. Đồng-thời ta phải bò nhà Triệu ra 

ngoài cuốn sử nước nhà mới hợp-ỉý. Trái lại nếu kề Bắc-thuộc thời- 

đại bắt đầu tử nhà Hán lấy Đế-quốc Nam-Việt (l 1 1 trước T. c.) 

tức là dặt nhà Triệu vào một triều vua chính-thống cùa dân-tộc 

Việt-Nam sao cho hợp-lý. 

Chúng tôi xin chia lại giai-doạn Bắc-thuộc ra làm 5 thời-kỳ 
như sau này : 

Thửi-kỳ thử nhát.— Kề từ Triệu - Đà thôn tính Âu - Lạc 
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(207 trước T. L.) -ến năm 111 trưcrc Tây-Lịch con cháu nhà 

Triệu bị dứt. 

Thời-kỳ thứ haỉ.— Kê tử năm 111 trước T. L. nhà 

Hán đặt nền đô-hộ ờ Giaò-chỉ dếá năm 40 sau T. L. có cuộc 

cách' mạng giải-phóng dân-tộc dọ hai bà Trưng lĩnh-đạo. Chúng 

ta đưẹrc mật thừi-kỳ độc-lập tuy ngắn ngùi tử năm 40 — 43 sau T. L. 

Thờỉ-kỳ thứ ba_Kề từ năm 43 đến năm 544 nưức ta 

bi lệ-thuộc về nhiều vưomg-triều Trung-quốc bắt đầu là nhà Đông' 

Hán đến Nam-Bắc-Triều. Qua năm 544 nhà Tiền-Lý rạ đời đến 

thời Hậu-Lý Nam-Bế tan rá (602) là thời-kỳ tranh thủ và vận 

động độc-lầp. 

Thời-kỳ thứ tư\— Kề tử 603 dếa năm 906 nưó-c ta thuộc 

về nhà Tùy, nhà Đường, sau giai-đoạn này có Khúc-thừa-Dụ ba 

đời, Dưo-ng - Diên - Nghệ 14 nấm, Kiều - Công - Tiễn 1 đừi, Ngô- 

Vưcrng-Quyền 3 đời và một thô-i 12 sư-quân, cộng tãt cả 62 

năm rồi mới đến Đinh-Tiên-Hoàng nhất thống nước Nam. Từ dó 
người Nam kế tiếp nhau cai-trị lẩy nước Nam. 

Thời-kỳ thứ năm— Nhà Hậu-Trần thất bại năm 1413. 

Kề từ 1414 đến 1427 chúng ta lệ-thuộc về nhà Minh trong 14 năm. 

o o 
o 

Ị-Ctó rế của Lịch-sử Ằu-Lạc— Trong khỉ Văn-Lang 

biến thành Au-Lạc thì tẩn bi-kịch đẫm máu và nước mắt của xá- 

hội Trung-Hoa đã kéo dài trên 600 năm dưới đời nhà Chu tư 
từ hạ mần. Nhà Tần ra đời nền thống nhất của dân Hán thành hình. 

Trỉeu -jđại Tần - thủy - Hoàng đã đánh dấu Lịch - sử nướcTrung- 

Hoa bằng một chế-độ vô cùng tằn ác. Vó-i chế-độ này ngưừi ta 

i ÌnhLĨ'ậtí /KínỊl'tKf chủ độc-tôỊỊ và áp-dụng mọi điều 

ÌVÍ1: Chôn học. trà,\ ầ,St sêc]}. nho d’ẻ ngu-dần, đl diệt trừ 
mam loạn bên trong, xây thành vạn-Iý về phưo-ăg Bắc bằng xưo-ng 

máu cùa hàng triệu sinh linh đề đề-phỉmg ngoại-họa, dựng cung 
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A-Phòng nhốt hàng ngàn gái đẹp đề tận hưởng lạc-thú nhân sinh, 

tung ta. trên 50 vạn quân về phương Nam mờ rộng cương-vực 

Hán-Tộc... tất cẳ mọi phương-sách ẩy đều ngược với quyền-lợi 

của đại-chúng Trung-Hoa nên binh hùng tướng mạnh, thành dài 

vạn-lý cùa Tằn triều cúng chẳng bền vững được bao lâu. Nhà Tần 

dồ, Phong - kiến Trung - Hoa lại một phen nứa tơi bời ra tro bụi. 

Giứa lúc này nội-bộ Hán-tộc lâm vâo thế biển thì các quan lại 

chốn biên-cương cúng thay lòng đòi dạ, 

Nhâm-Ngao và Triệu-Đà cát-cứ bẩy lâu ở Nam-Hảỉ nghe có 

loạn Trăn-Thắng bên kia giài Nam-Lĩnh liền nảy ý-muốn lập riêng 

một triều đình miền Nam. Quý-Tỵ năm thứ 50 (Năm thứ hai đời 

Tần-nhi-thế) Nhâm-Ngao khi gần chết đá khuyên Triệu-Đà lợi-dụng 

thời-cơ xây dựng bá nghiệp rồi chẳng bạo lâu viên huyện-lệnh 

Long-Xuyên (thuộc quận Nam-Hậi) đã ngang nhiên xưng Vương 

đồi hai quận Quế-Lâm, Nam-Hải ra nước Nam-Việt. Chưa phỉ- 

trí, họ Triệu còn nhìn sang Au-Lạc nữa. Về điềm nằy có một điều 

đẩng chú ý : 

Theo Việt-Nam sử-lựợc, trang 29 có nói khi Tần mở cuộc 

chinh phục, An-Dương-Vương xin thăn phục nhà Tăn vỉ thế Âu- 

Lạc đồi ra Tượng-Quận. Cuối trang này tác-già V. N. s. L. 

Iại nổi: “Năm thứ 50 đời vua An - Dương - Vương, Triệu-Đà 

đem quần sang dấnh Au-Lạc”. 

Theo chỗ suy cứu cua chúng tói qua các cồ sử và cả các 

tài-liệu do các học-giả hiện-đại sưu-tầm chẳng thấy chỗ nào nói Àn- 

Dương-Vương xỉn thần phục nhà Tần hết. Và xem ngay Việt Nam 

?ừ lược ta cúng thấy điều không on vỉ nếu An - Dưong - V 'OT.g 

đá thần-phục nhà Tăn thì Tưyng-Quận cũng như Quế-Lám và 

Nam-Hải dã đạt dưới quyền của bọn Nhằm-Ngao, Triệu-Đà, 

đâu còn phâi có cuộc chinh phục sau này nửa. Phải chăng đấy 

là một sự mâu-thuẫn của Việt Nam sử lược ? 

Âu-Lạc thăn phục về tinh thần chăng ? 

Cũng không I bờì không sách nào nói như vậy. Tóm lại ta 
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ch! có thề tiu rằng sau cuộc tấn công Bách-Việt, ảnh-hưởng của 

Tan chưa ra khỏi đất Quế-Lâm và Nam-Hải. Vì vậy khi Triệu-Đà 

dựng xong nước Nam-Việt mới lo kiếm-tính cả Ãu-Lạc. 

Trước khi xưng vương, Triệu-Đà truyền hịch đi các cửa ẳi 

Hoằng-Phố, Dương-Sơn, Hoàng-Hác nói rằng cuộc biến loạn đang 

xầy khắp nơi bên chánh quốc, triều-dình xa biên-cương, hai quận 

Quế-Lâm và. Nam-Hải cần phải tự chủ đề dối phố với mọi biến-cố. 

Các quận huyện đều hưởng-ứng, Đà liền cho giết hết các quan- 

trưởng của nhà Tần đặt ra và đưa các tay chân của mình lên thay, 

sau đó đem quần đi đánh Au-Lạc, 

Cuộc chinh phục Ầu-Lạc đến nay chưa có gì ró rệt trong 

các sừ sách. Có thuyết nói rằng buồi đầu Triệu-Đà đánh Âu-Lạc 

bị thất bại sau xin kết làm thần-gia với An-Dương-Vương. Rồi 

nhằn An-Dương-Vương chênh mảng việc nước Triệu - Đà đem 

quằn đánh úp, Au-Lạc mất. Và Ờ cuộc diệt-vong của Ẫu-Lạc đá 

nầy ra một thiên tình sử đầy mẩu và nước mắt giữa Trọng-Thủy 

(con trai Triệu-Đà) và Mị-Châu (con gái An-Dươug-Vương). 

Dù sao ta thấy về thực-tế An-Đương-Vưong mất nước. Theo 

Tư-Mã-Thiên thi khác: Triệu-Đà đem binh uy-hiếp bịêa-thùy và 

lấy của cải dụ-dơ hai xứ Mân-Việt và Tằy-Âu-Lạc nên sai khiến 

họ được. Việc này xảy ra năm thứ 9 đời Hán-Cao-Đế — Các sử 
gia đửi nay cho rằng sự ghi chép trên đây không hợp-lý. (1) 

2 — Chính-trị của Triệu-Đii trên dăt Giao-Chỉ_Sau 
khi chinh-phục được Ẩu-Lạc Triệu-Đà không áp dụng chế độ phương 

Bắc xét dân Âu-Lạc vốn khó cai trị hơn dân Nam - Việt ( tại 

Quảng-Đông và Quảng-Tây ). Đà chỉ chia Âu-Lạc ra thành hai 

quận Giao-Chỉ và Cừu-Chân. Có lé quận Giao-Chỉ gồm hết địa 

phận Băc-Việt và một phần đất phía Nam tỉnh Quảng-Tấy nứa. Ờ 
mơi quận Đà đặt một quan Điền-Sứ đề coi việc chính - trị, hanh - 

chính, một quan tả tướng coi việc quẳn-sự, còn các quý - tộc vẫn 

giữ được thái-ấp và trị dàn như cú. Con cháu của Thục-Phán ơ 
Tay-Vu, trung-tầm-điềm Loa-Thành vln được xưng vương 

(Tầy-Vu-Vương) và đưọ-c biệt-đái hơn cả. Chế-độ Triệu-thuộc 
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như vậy không có gỉ là khắt khe, và không thay đồi đời sống của 

dân tộc Lạc-Việt là bao nhiêu trên mọi phưo-ng-diện. Chúng tôi 

nói như vậy không phải là vì căn-cứ vào chỗ Triệu-Đà đóng kinh 

đô ờ Phiên-Ngung (Quảng-Tây) và tập-trung hết thây các hoạt - 

động chinh-tri, kinh-tế vào chốn này, xét ra về thực-tể Giao - Chỉ 
và Cửu-Chân bấy giờ quả là hai xứ phụ-dung của Đế-Quốc Nam- 

Việt bời dưổũ quyền họ Triệu Giao-Chỉ vấn giứ được đầy đủ các 

cấ-tính quõc-gỉa, tinh thần cõ-hữu cửa nó, Lại nhân cuộc thay trò 

đòi cảnh hai xứ này được thêm sự mở mang kinh-tế và chấn hưng 

nông-nghiệp. Điều dó ta phải nhận là có lợi cho dân bẳn-địa. 

Và tuy sử sách khọcg nói nhiều về việc caỉ trị dưới thời Triệu- 

Đà hạy dờ thể nào ở đất Giao-Chỉ nhưng ta tin chắc rằng họ 
Triệu đá đối đái dần Giao-Chỉ không khác với nhấn dân hai quận 

Quế-Lằm, Nam-Hải. Họ Triệu coị Giao-chl và Cửu-Chân là giang 

sơn riêng cùa mình không như nhà Hán, nhà Đường trước đó và 

sau đó dã có sự phân-biệt Trung-Hoa ngoại-di và do sự phần-biệt 
này các quan lại Tầu lợi dụng chơ triều dinh xa biên cương tha hồ 
vơ-vét cho dầy túi tham. Máu và cước mắt của chổng ta dã đồ ra 

rất nhiều trong giai đoạn này. Trái lại ông muốn các đất đai của 

Đế-Quốc Nam-Việt tiến-bộ mạnh-mẽ đề sự nghiệp của ông và của 

con cháu tại phương Nam được vững vàng và lầu bền. 

3 — Nam-Việt đtrới đời Tây-Hán— Nam-Việt bấy giờ 
không những mạnh về quân sự. Về chính-trị Nam-Việt cúng thiết 

lập mọi quy-mô khiến Hán-triều phải thắc mắc. Điều này rất dễ hiều 

vì Triệu-Đà khỏng nhúng là một nhà tướng có tài mà lại còn là 

một nhà chính-trị khôn ngoan, 8ẳu-sắc ; so sánh với các nhãn vật 

thử thời tại Trung-Quốc có lẽ ông cúng không thua kéip. (Xem 

cách ứng-đối, tiến-thoái sau này giữa ống với Lục-Giả, sứ-thần 

cùa Hán-triều cử sang Nam-Việt) Ông lo mở mang Nam - Việt 
gây cơ-sở riêng có mục-đích không chịu lệ-thuộc về Trung-Quốc, 

giửa lúc Lưu-Bang bên Tầu đánh Tăn, diệt Sở dựng lên nhà Tây- 

Hắn. Nhân tâm Trung-Quốc hướng cả vào họ Lưu như một cứu- 

titth VÌ tử lâu họ bị ngột ngạt trong cái không khí bạo Tần và loạn 
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ly của nhiều thế-kỷ trước. Lần nằy với người anh hùng đất Bái nền 

thống-nhất lĩnh-thồ và sự thống-nhất nhân-tâm thành hình thật sự 
khiến Triệu-Đà sau 13 nấm biệt lập phài chịu xưng-thần với Hán- 

Chúa. 

Nãm At-tị (196 trước Tầy-Iịch) Hán-Cao-Tồ phái Lục-giả 
sang chiêu-dụ phương Nam. Nhà Triệu bấy giờ đã ra đời được 

12 năm rồi và nhà Hán-sứ cũng móũ được tóũ 11 năm. Triệu thản- 

nhiên khi Hán tới, ngồi đàng hoàng không thèm đứng dậy tiếp. Lục- 

giả vốn là tay chỉnh-khách ngoại-giao rẩt có tài thấy Triệu-Đà cố 
thái-dộ kiêu-căng liền bình tĩnh nói : «Nhà Vua hẳn rỗ Hán-đế 
bấy giờ đã bình-djnh đưọx toàn cói Trung-Nguyên, thế-lực thế nào 

không phải nói. Mồ mả vầ bà con thằn-thích của nhà Vua ở cà 

Chẳu Chân-Định. Nay nhà Vua không chịu thụ phong, khống buồn 

tiếp sứ, cái hại trước mắt hẳn nhà Vua cúng trông thấy... Vũ- 

Vương thấy lời sứ-giả tuy ôn hoà nhưng ý-tưởng quyết-liệt liền 

đồi thái-độ bước xuống tiếp sứ cười mà nói rằng : 

« Tiếc thay ta không khởi nghiệp ở Trung-Quốc 1 » 

Do cừ chỉ này ta hiều tâm sự của Triệu-Đà chỉ cứng Ở 
bên ngoài mà thôi. Triệu-Đà trong thâm tâm cũng thấy rằng dù 

sao Hán vấn mạnh hơn Nam-việt. Hán chỉ cần sự thâữ-phục 

của phương Nam đề Trung-Quốc có một giá-trị về tinh thần đối 

với ngoại - biên bởi thực ra Hán cúng chẳng mong đòi hôi và 

bó buộc gì hơn. Hán vừa gẳy dựng sự nghiệp, thế còn đang hãng 

chống lại Hán chỉ cổ hại, huống hồ Nam-Việt so với Hán-triều 

vẫn có thề thua cả lượng lẫn phầm về mọi phương-diện. 

Cuộc bang-gỉao Hán-Việt êm đẹp được một thời dến năm 

Mậu-ngọ, (183 trước T. L.) Hán-cao-Tồ qua đời, triều chỉnh nhà 

Hán trải qua một cuộc khủng-hoàng chính trị: Bên trong vợ Cao- 

To là Lã-Hậu cướp ngôi của Huệ-Đế kết bè đảng trong cung đinh sát 

hại trung lương làm cho tình thế của Hán triều ngửa nghiêng 

một giai doạn. Bên ngoài Lã-Hậu nghe lời dèm pha của kẻ cận 

thân bái bỏ việc thông sứ với Vũ-Vương, lại còn ra lệnh cấm người 

Hán không dược buôn bấn đồ vàng, dồ sắt và các đụng-cụ canh- 
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nông với dần Nam-việt. Tóm lại mọi việc giao-dịch giữa Nam-Bắc 

về mọi phương-diện đềù đoạn-tuyệf hết. 

Vũ-Vưcmg lấy làni bất bình, một mặt tự xưng là Nam-viật 

Hoàng-đế (Mậu-ngọ năm 25 tức năm thứ 5 dời Hán Cao-Hậu), 

tỏ ý đứng ra' ngoài vòng, lệ-thuộc của Hán-triều, một mặt cất 

quằn đánh vào quận Tràng-Sa (Quận Tràng-sa ở vào địa-hạt Hồ 
Nam bây giờ chắc là nơi giáp-giới của đất Nam-Việt). 

Phẵn-ứng này kích-thích Hán triều khá mạnh nên hai năm 

Sậu là năm Canh-Thần, Cao-Hậu phái Long-Lẫn-hầu Chu-Táo 

đem quân qua Nam-Việt trả thù. Thủy-thồ phương Nam không 

thích hợp vá’i Hán-quẫn, nên họ ốm đau chết hại rẩt nhiều. Về 
chiến-sự quân Hán cúng không tiến được bước nào đáng kề. 
Kịp tới Cao i Hậu ' mất (năm 180 trước T. c.) Hán triều xét 

việc Nam-chinh không lợi liền ra lệnh bãi binh. Vũ-Vương bấy 

giờ nhất-thống phương Nam, uy-danh mỗi ngày mệt lừng lấy. 

Họ Triệu từ đó đàng hoàng dùng mọi nghi - vệ Hoàng-đế ra mặt 
sánh đôi với vua Hán bên Trung-Quốc. 

Một bửc thư... một thủ đoạn chính-trị của Hán- 
triều.—■ Sau một thời lộn - xộn do họ Lã gây nên, tới khi họ 
Lá mất, Hán-Văn-Để lên ngôi, cuộc bang giao Bắc-Nam lại tiếp 

tục. Sự thần phục của Đế-quốc Nam-Việt thuở dó rất quan-hệ 
cho uy-tín của các vương triều Trung - quốc, dường như vương 

triều nào không có Nam-Việt trong vòng lệ thuộc của mĩnh thi 

vương-triều đó không tuyệt-đối là chỏ-tề bốn phương, mặc dâu 

«thiên triều Trung-quốc » bề ngoài vẫn coi khinh dần tộc miền Nam là 

«Nam man» cúng như đá gọi giống người bên kia Vạn-lý-trường- 

thành là «Rợ Ho. Sự miệt - thị đó đá làm bật cái tính 

cách kiều - ngạo vã chĩ cốt tấng cái cao quý của Vương - triều 

Trung-quốc tuy ngay trong thời dó và sau này Lịch-sừ từng chứng 

dấn nhiều phen vứơng-triều Trung - quốc đá thẩt-cơ ỉớ-vận và 

điêu-đứng vì bọn «man-di, mọi rợ» đó (Mông - Cồ chiếm Trung - 

Hoa, Mán-Thanh lấy Trung - quốc, Lý-thường-Kiệt nhập Tống, 

Trầa-hưug-đạo bại Nguyên, Nùng-tri-Cao dánh Hoa-Nam v.v,..) 
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Hán triều lại phái Lục-giả sang Nam-Việt phen nửa vằ biết rằng 

Nam-Việt dưới quyền điều khiền của một cựu danh tướng 

như, Triệu - Đà luôn mấy chục năm chỉ càng ngày càng mạnh, 

huống hồ vàng thau đã có phen thử lửa, thì áp - dụng một 

giài-pháp chính-trị có lợi hơn là một giải-pháp quần-sự, 

Lục-Già mang bức thư với nhứng lời lẽ rất nhũn nhặn sau 

đầy đệ lên Triệu-Vũ-Vương : 

«T rẫm là CQTI trắc-thất của Cao-Để, phụng mệnh ra trị 
nư&c Đại, vì non sông cách trở, thẹn mình phác-lậu, cho nên 

Nhãy ỉẩa nay chưa từng đưa thư sang hòi thăm nhà vua. 

Từ khi đức Cao-Đe' xa bỏ quần than, đức Huệ - Để qua 

đời, bà Cao-Hậu ra lẩm triều không may bị bệnh khiến họ Lã 

chuyên quy en toan đem con họ khác năỉ vì. Nay nhờ nhà tôn- 

miếu linh thiêng các công than ra sức dẹp kẻ tiêm nghịch, kủ- 

cương lọi được khôi phạc như cú. 

« Trẫm vì các vương hầu cùng bách quan cố ép cho nên phải 

lên ngôi Hoàng-để. Mới rồi trẫm nghe nhà vua có đưa thư cho 

Long-Lư-Hau, nhắn tin anh em họ hàng bên chầu Chấn-Định 

và xin bâi binh ở quận Tràng-Sa. 

«Trẫm cúng nghe lời thư của nhà Vua và đã bảo tướng 

quẩn Bắc-Dương-Hầu lui quẩn. Anh em họ hàng nhà Vua ỏr 

Chần-Định thì trầm đá cho người trông nom, lại sai sừa sang 

phan mộ của nhà Vua thật là tử tể. 

«Thế mà vừa rSì nhà vua còn đem binh quấy nhiễu ngoài 

biên, quận Tràng-Sa thật, mà Nam quần lại cồn khồ hơn. Làm 

như thể nước nhà Vua có chắc được lợi một mình chăng? Tất 

là tướng tá quân sĩ chết nhiều, cha mẫt con, Vợ mẫt chồng, trẻ 
thơ côi cút, được một mãt mười, Trẫm không lòng nào nớ làm 

như vậy. 

* Vả lọi được đấl nhà Vua cũng không lấy làm to, được 

của nhà Vua cúng không đù làm giầu. Vậy từ phía Nam núi 
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Lĩnh (ỉ) thì mặc ý nhò Vua cai trị, Nhưng nhà Vua cứ xưng 
để-hiệu, hai bên còng là để-quSc, mà không sai sứ giao thông, 
thế chẳng hóa ganh nhaụ ư ? Ganh nhau mà không nhường nhau 
thì người nhẩn không thềm lầm. 

«77âm nay xin còng nhà Vua gác bò đieu cũ, từ đầy trẫ 
đi thông sứ như xưa; Vậy trẫm sai Lục-Giả đem ý Trẫm sang 
khuyên nhà Vua chớ làm nhỉeu sự cướp bóc tai hại. 

Thật là một vãn kiện ngoại ' giao lòù lê rất ốn hòa, nhã 

nhạn cua một vị Hoàng - Đế tỗ được -lòng thương dân, thương 

nước, thương cả dân -dá nước người. Văn-kiện này ngoài việc 

bieu-dương sự nhân nghía trong lời nói lại còn phô bầy được 

Sự nhân nghía trong việc dá làm đối với kè địch vó-! mục-dích 

lấy Nhầỉi-nghĩa cảm phục nhần tâm. Ý nói dại - khái tuy quần Nam 

Việt đang xâm lấn, quấy phá Trung-Quổc (quận Tràng-Sa) mà 

vụa Hán-Vẵn-Đế không phá hủy mồ mả của Triệu - Vũ - Vương 

giết hại thần nhần của họ Triệu, lại còn trông nom săn sóc là 

chu - đáo. Hán-Đế cho đem binh đi chinh phạt rồi lại rút quân 

về. Không cậỳ mình thế lực hom, Hán-Đế lại tự ý phân chia 

công bằng địa-giới Nam - Bắc duy chĩ yêu cầu họ Triệu cải 

bỏ đế - hiệụ. ơ diêm nằy ta con thấy chính sách đế - quốc 

cua Hán triều thủa đó thật là khôn khéo. 

Thật ra Hán - đế có tử - tế và nhần - từ không ? 

Theo ý chúng tối căn - cứ vào thực - tế ta thấy rằng 

Hán triều trước đó bị nhiều sự lộn - xộn do cuộc đảo - chính 

của họ Lã, ngai vàng nhà Hán đá trải một cơn sóng gió may 

họ Lá không ở ngôi lâu thêm chút nữa thì Hán - Vấn - Đế 
kế vj được bầy tôi trung - thành phò - tá nên đế - nghiệp hộ 
Lưu lại trở nên vững vàng. Nhưng triều Hán vẫn còn thắc mắc 

về chuyện bốn phương do hậu - quả tai hại của Lã - Hậu đề 
lại. Bề mặt thì đế-quốc nhà Hán được coi như ồn-định nhưng 

Hán triều còn hoang-mang về đế-quốc của mình trên thực-tế nhất là 

đối với phương Nam do một Láo tướng có mưu-lược, có kỉnh 

nghiệm ỉãnh-đạo dang đem quần phá đất đai của mình. Vấn đề 
quân Nam-việt xầm-phạm lĩnh-thồ của Hán triều được coị nhự 
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cái nhọt bọc, bò thương vương tội. Bò nghĩa !ằ làm ngơ thỉ 
nhục đến thề-thống của Hẩn-triều và biết đấu được đằ quấn Nam 

Viật lại không làm dẩn. Đem quần chinh-phạt ư ? Triệu-Đà đầu 

phải tay vừa, nếu thua thì nhục không bờ bến và nguy hơn nữa 

các nươc hiện đang nằm trong vồng ỉệ-thuộc của Hán triều hoặc 

đá biển thành quận huyện từ đời Tần sé nhấn cơ hội dấy loạn. 

Hán triều sễ lẫm vào cảnh lửa cháy bốn mặt thành, tốt hơn hết 

hòa vớị Nam-Việt và sự đãi-ngộ đặc-biật nằy chi riêng dối với 

Nam-Việt, Hán có thiệt thòi là bao nhiêu I Cái lợi cho Hán 

là kiệt-hiệt như Triệu-Đằ mà còn nằm yên thì những nước khác 

hằn trông vào phương Nam ,, mà định-đoạt thái-độ. Con toán đó 

quẳ đúng và khéo, nưổx cờ đó quằ là cao. Chẳng vậy sau này 

lồng người ồn-dịnh, bển phương vững vàng, tham vọng đế-quổc của 

Hán triều dần dần lộ ra khi các dần tộc miền Nam suy yếu. 

Tóm lại mọi cử-chì của Hán-Văn-Đế tốt dẹp với họ Triệu chl 

là một thủ-đoạn chính-trị trong khi tình-thế Hán triều trong ngoài 

chưa vứng chắc. 

Bức thư trả lời của Triệu-Vũ-Vương : 

« Nam-đi đại-trường lão than, *Đà, muội tủ- tát bát dẩng 

thư lên Hoàng-Đẽ bệ-hạ. 

« Láo-phu lầ kê cố-ỉợi nước Việt khi Hiễu-Huệ Hoàng-Để 
lên ngôi, tĩnh nghía không dứt oẫn hậu-đãi láo-phu. Đến khỉ 
Cao-Hậu lấm trìeu lạ! phán biệt Trung-Hoa ngoại-di, hạ lệnh 

cấm không được bán cho Nam-Việt nhăng đồ ktm-khí oà điện- 

khí. Còn ngựa, trẩu, dê thì chỉ bán cho giẩng đạc. 

« Lão-phu ở phương xa mầ không có oật cúng-tể thì phất 

tội oì thế có sai Nội-sử Phan, Trung-úy Cao oà Ngự-Sử Bình 

ba lượt dẩng thư sang thượng-quấc, tạ qụỷ, đầu không trở oầ cả. 

Lão-phu lại phong oãn rằng nhà Hán đem hảy-hoại phan 

mộ láo-phu cùng giết cạ anh em, tôn tộc lão-phu, cho nên có 

bàn riêng oới chúng rằng trong đã không oẻ oang oớt nhà Hán 

ngoài lại không cổ gì được hợn nược Ngô, oậy có xưng đế-hiệu 
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mà chẳng qua tự đề nư&c m\nh không đám hại gì đển thiên-hạ. 

« Cao-Hậu nghe thẵy ỉ ấy làm tức giận đem tước hỗ sử Nam 

Việt đi không cho thông hiểu. Láo-phu trộm nghĩ răng hẳn oì 

Trường-Sa-Vương dèm pha cho nên láo-phu cò đem quân đánh. 

« Lão-phu ĩr đất Việt đá 49 nẵm nay, bẩy giờ đã có cháu 

rồi, nhưng mà sởm khuya dằn dọc, ăn không ngon ngủ không 

yên, mắt khống dám trông sắc đẹp, tai không dám nghe đàn oui, 

là chỉ oì cớ không dược phụng thờ nhà Hán. Nay nhừ bệ-hạ 
đoái thương cho phục lại hiệu cũ, thông-sứ như xưa, lão-phu 

nhớ ơn dầu chẽt xương cúng không nát. 

« Vậy xin cải hiệu từ nay oà xin cỗ cổng-phầm phọng-hiển 

Hoàng-Dế bệ hạ. 

Triệu-Vú-Vương cúng tỗ được sự nhún nhường nhất là về đoạn 

chổt. Xét đoạn trên người ta vẫn nhận thấy ró rệt những hành-động 

ngang ngạnh và cưong-cường cùa Vũ-Vương đổi với Hán-trỉều 

do cái hùng-khí phương Nam thuở ẩy. Những có- họ Triệu dựa 

vào dề gây chiến và lúc đó đề cáo lơi không được vững lắm, chằng 

qua n.ói cho xong chuyện mà thôi. 

Sự thực khi họ Lá cầm quyền triều Hán bị mọt cuộc khủng- 

khoảng chinh-tri, Đà đá mượn cớ Cao-Hậu phong-tỏa kinh-tế. 

phương Nam mà đi thừ nước cờ Bắc-tiến chớ Đà đâu có muốn 

thắt chặt sự giao-hào với triều Hán. Điều đó Đà cố tránh hết sức 

là đằng khác. Có thl Đà di rất xa nểu chính-sự triều Hán không 

kịp cải tiến (nếu Hán-văn-Đế không ỉên ngôi) hoặc triều Hán 

vẫn không giải-quyết nồi sự lộn-xộn trong nội-bộ. Vậy mà khi Hán 

Văn-Đế lên ngồi rồi Đà vẫn còn áp-dụng chính sách vừa đánh 

vừa xoa, một mặt đưa thư yêu cău bái binh một mặt ngầm cho 

quần quấy rối biên thùy cúng một lúc cho tới khi Lục-già sang Nam 

Việt lần thứ hai đl định lại mối bang giao Hán-Việt. 

Cuộc bang-giao được tốt đẹp do nơi văn-từ của Hán-đế ôn- 

hồa, nhun-nhặn và việc phần chia địa-giới hợp-lý cho cà đồi bên. 
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Duy Hán-triều ch! yêu cầu Vũ-Vương bỗ để-hiệu thỉ Đà nghe 

củng chằng nên cố-chẵp miễn là trên thực-tế Hán khống có sự xâm 

phạm đến quyền lợi của Nam-Việt. Tóm lại cuộc bang giao này 

là mệt cuộc tirơng-nhưọ-ng và Triệu-Bà thật là khéo lui tới, chó’ 

không phải chỉ riêng vì lời thư từ tốn, vì cử chỉ có nhân-nghĩa 

của Hán-đế. Trái lại nếu Hán-đế có giọng uy-hiếp và bắt Vú- 

Vương chịu phần thiệt thòi về quyền-lợi thì lời thư có khéo đến 

đâu cúng chưa chắc đá chấm dứt ngay được cuộc giao tranh 

đang khai-diễn trên đất Tràng-Sa bẵy giờ. 

Đề phê-bình cuộơ- bang-giao Việt-Hoa thuở đó chúng tôi 

muốn nói rằng việc bang - giao tốt đẹp hay không trên trưồng 

chính - trị cồ - kim là tùy theo tỷ - lệ sức - mạnh của đôi bên 

đương - sự. Hán triều ttước kìa biệt xử Vũ - Vương là thế, 

sau này con cháu Vũ-Vương hèn yểu, Hán triều liền thi-hằnh 

dần chính-sách của kẻ cà, sự-kiện nằy thật là rỗ rệt, 

4.— Xắ-hội Việt-nam dưới thời Triệu-Đà.— Triệu-Vũ- 

Vương mất năm Giáp-thỉn (137 trước T.L.) làm vua được 70 năm 

thọ 121 tuồi. Sự nghiệp của Vú-Vương thể nào, tới nay Lịch-sừ 
không có biên chép đầy đủ cúng như sự - nghiệp của các ông 

vua nhà Hong - Bàng giờ đây " vẫn còn mù-mịt. Muốn sao người 

ta vẫn phải nhận Tằng do nơi họ Triệu dân-tộc Lạc-Việt được 

trục-tiểp với văn-minh Trung-quốc đề biến-thề dần dần. Lề lối 

sỉnh-hoạt cồ-thời thuần-túy Lạc-Việt lần lượt thay đồi hoặc mất 
hẳn đi đề thích-ứng với các điều-kiện siah-hoạt móũ do sự gá- 

nghĩa với Hán-tộc. 

Xá-hội Việt-nam bắt đầu tiến mạnh về nông-nghiệp nhờ sự 
cải-thiện của nghệ-thuật canh-tác trước đây còn quá thô-sơ, tuy vậy 

nghề sấn bắn, chài lưới bấy giờ háy còn thịnh. Họ Triệu nhập- 

cảng lưới cầy sắt thaý cho lưới cuốc bằng đá trau, đem trầu bò thay 

cho sức người, đem gia-sđc tự Tàu qua đề mờ-mang việc chăn 

nuôi nhờ vậy mà sinh-sản-lượng tăng-gia gấp bội; sự phát - triền 

về văn-hóa, chính-trị, quấn-sự tuy sử-sách không thấy nói đến nhưng 

chắc c.úng có ít nhất một phần nạo. Việc cại trị của hẹ Triệu rõ 
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rệt là không cổ gì hà-khắc. Họ Triệu cũng không phá hoại phong 

tục cua dân ta nên được câm tình của dân như một ông vua cùng 

giếng. Dầu sao ta cúng có thề tin rằng họ Triệu 'là' người đău tiên 

đá du.-nhập ít nhiều văn-hóa Trung-Quốc vào đất Việt và đá chấm 

dứt một phần tình-trạng bán-khai của dần-tộc chúng ta kéo dài suốt 

hai mươi đời vua bản-thồ. 

Ngoài ra sự tiến-hóa về các phửơng-diện trên đầy tuy còn ít ối 

nhưng cũng có làm nầy nở ý-thức quốc - gia của người Việt 

nhất là sau nhưng cuộc xồ-xát bằng quân-sự và ngoại-giao với Hán 

triều trong thời Lá-Hậu tiếm quyền ở triều Hán. Y-thức quốc-gỉa 

cồn được nầy nở trong những giai-đoạn người Việt độc-lập, tự-chủ 
và tự cường trước đây nứa. Xin nhắc rằng suốt 20 đời vua họ 
Hồng-Bàng trước Tây-lịch đã có nhửng thời-kỳ Việt-tộc sống 

rất ngang tàng, hùng mạnh. Còn bảo rằng dân Việt có nên 

biết ơn sự-nghỉệp của Triệu-Đạ hay không thỉ ta thấy rằng họ 
Triệu đá mang hết tài-nắng thi-thố tại Nam-Việt chỉ do chủ-trương 

kiến-tạo một giang-sơn giầu mạnh cho mình và cho con cháu chớ họ 
Triệu đầu cổ ý phủng-sự một dj-tộc. Huống hồ vằo thời thượng-cầ tư- 

tường phong-kiển phát-trièn mạnh hơn hết thày bao giờ, những ý- 

niệm về Công-Bằng, Nhâu-Đạo, Bác-'Ái đầú đã tìm được những 

mành đất phì-nhiêư dề nầy ngành xanh ngọn. Sự thất bại của Khòng- 

giáo là một chứng cớ hùng-biện dưới đời Xuân thu, Ngay đến bầy 

giò’ những ý-nĩệm đó mỗi ngày một khai - triền nhiều mà người ta 

vẫn chl thấy ờ các nhà thực-đân, ở chủ-nghĩa Đế-quốc tất cả cái 

gì là vị-kỷ, là lợi-dụng mà thôi. Như vậy thl còn ân-nghĩa gỉ và 

khen lao sao được. 

5.— Bàn về TriệU'Dà, Ngô-thời-Sĩ phát biều ý-kiến 
. sau đây.— .Đà nồi dậy ở Long-Xuyên, dựng nước ờ Phiên-Ngung 

muốn mở-mang bờ-côi nựớc ta làm thuộc-quận đặt giám-chủ, thực ra 

chưa từng làm vua nước ta, nếu lấy lẽ làm vựơng nước Việt mà 

kề làm triều Vua nước ta thì sau đổ có Lâm - Sỗ’-Hoằng nồi 

ở Thầm-Dương, Lưu-Nghiễm ở Quẵng-Châu dều xưng là Nam- 

Việt-Vương cúng có thề buộc vào sừ ta mà ke làm triều vua được 

1 DI gồm Giao-Châu cúng như Ngụy gồm đất Thục. Nếu 
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sử Thục cổ thl cho rằng họ Ngụy nồi lên đề nối họ Trần thì Sử ta 

có thề cho rằng họ Triệu nồi lên đề nối An-dưong-Vứo-ng. Nểu 

không thế thì xin chép làm Ngoại-thuộc đề phẳn-biệt với Nội-thuộc. 

Nguyễn. Vãn-Tổ viết: 

Triệu-Đà là người Tầu, lẩy danh-hiệu là Vưo-ng hay là Để 
nước Nam-Việt đóng đô ừ Phiên-Ngung thuộc tĩnh Quảng-Đông 

ngày nay mà gom chiếm đất Ẵu-Lạc, tức là kẻ xấm-lược đối với 

Âu-Lạc chứ không phài là vua bản-xứ. Vậy sử cũ của ta chép 

nhà Triệu làm một triều vua bản-xứ, có lé không được thỏa. 

Theo Đào«Duy - Anh các sử - gja đặt họ Triệu vào cuốn 

sư nước' nhà và coi Triệú-Vú-Vưcmg là một ông vua chỉnh-thống 

Việt > Nam thỉ thật là một điều sai lầm hết sức. Gần đây 

Nguyễn-quang-Lục tác-già cuốn Lịch - sử Hà-Nội bàn về vấn 

dề này cho rằng sự phân' biệt trên này là một quan - niệm 

chật-hẹp. Đồng-ý vứi sử thần họ Ngô và học-già họ Nguyễn, chúng 

tôi cúng thẩy căn phải đặt Triậu-Đà vào thời ngoại-thuộc, tuy rằng 

trưòng-hợp người ngoại-quốc đểh làm vua một nước khác được ghi 

chép vào sử nưức đó cũng đá từng cổ ở Anh-quổc hay ờ một vài 

nước Âu-Chầu, nhưng việc này là do dẳn nưửc. ấy tự ý bầy ra 

do nhu-cầu chính-trị của nước họ. Trái lại trường-hựp của Triệu-Đà 

là trường-hựp một ông vua đi cướp nước ngưừị đề làm của riêng 

không lý gì coi là nội-thuộc được. 

6_Những vua nối nghiệp của Triệu-Dà_Với những 

trang trên đầy, ta thấy Triệu-Đà khôn-ngoan, tài-giòi thế nào, 

diều này không ai chối cái, nhưng đến con cháu tiếc thay lại quá 

đứn-hèn. Ta than cho họ Triệu đá dầy công tranh đấu mứi xầy-dựng 

được một đế-quốc có uy-thế tại phưcmg Nam, được Tiung-Quõc 

kiêng-nề, biệt-xử thì ta lại không khỏi bubn cho dần-tộc chúng 

ta vừa bột-khời đưực một giai - đoạn lại bj Trung-Quốc nhấn 

sự bẵt-ỉực của con cháu Triệu-Đấ đè bẹp ngay xuống. 

Vú-Vưong truyền ngôi cho cháu đích-tôn là Ho, con trai 

Trọng-Thủy và Mỵ-Châu tức là Trịệu-Văn-Vương tại vi đưọx 12 
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nẵm. Văn-Vưong tính-khí nhu-nhược, tài-năng thấp kém lên ngôi được 

hai nấm thì bị vua Mân-Việt tên là Sính đem quân xầm-lăng bờ cói. 

Vì không đủ sức chống trọi được với quân Mân - Việt, Văn 

Vương phái người sang cầu cứu Hán-Triều. Hàn-An-Quốc 

và Vương - Khôi được lệnh Hán - Để đem quần đến cứu. 

Quẳn Mân-Vỉệt khiểp uy nhà Hán sinh nội-phản, giết quốc-vương 

lấy đầu dẳng nộp. Nam - Việt tránh đửợc cái họa Mần - Việt 

thì lại lần đỉ vào một mối nguy khác, nghĩá là do sự lộn xộn 

giứa Nam-Việt và Mân-Viật, nhà Hán thấy con cháu Triệu-Đà 

kém cỏi liền mưu việc nô-lệ-hóa mảnh đất phương Nam đề 
mở rộng cương-vực Đế-Quốc. Ta có thề tin rằng Hán-triều 

khi đó chắc là mạnh lắm nên quần Hán chưa tới Mân-Việt 

bên trong hàng-ngũ quần Mần đã rối loạn và sau dó có cuộc 

nội-phản. Sau vụ Mần-Việt bấy giờ nếu chẳng mất dất-đai thl cũng 

ít nhất phải xưng thăn tức là lệ-thuộc về Hấn. Hán-Đế được thể 
kiêm-tính luôn Nam-Viẹt, xét cơ-hội đang vô-cùng thuận-tiện. Xin 

nhắc rằng khi Triệu-Đà còn sinh-thời, Hán-Đế có bao giờ 
nghĩ đến việc chinh-phục Nam-Việt. 

Giải quyết xong vấn đề Nam-Việt và Mân - Việt, Hán - để 
phái luôn Trang-Trợ qua dụ Triệu - Văn - Vương sang chầu. 

Ai mà không nhó* ,cẩi lối vua chư - hầu vào chầu Thiên - Tử 
đời Xuân-Thu chiến-quốc ? Vua không đến chầu-hầu thỉ phải cho 

con đi thay thể đề tỏ lòng quy-thuận, đó là không kề chuyện nạp 

cống hàng năm theo thường lệ. Người làm con tin có khí bị 
giữ lại 5 hay 10 năm không được trở về xứ - sở trừ dịp may 

có cuộc biến-cổ Ờ chính-quốc. Lệ đó đến đò'i Hán vấa còn truyền 

lại. Hán - triều đòi Triệu-Văn-Vương sang chầu vừa dl xem triều- 

đình Nam-Việt có phản-ứng gì chấng và nếu không có phản-ứng 

tức là Nam-Việt chịu hoàn toàn Iậ-thuộc Trung-Quốc. Triậu-Văn- 

Vương nhu-nhược tất nhiên không dám trái ý nhà Hán còn 

triều-đình Nam-Vịệt khi đó rất lúng-túng. Người ta nhắc lại 

Triệu-Vú-Vương lúc còn sống đã nói một câu bất hủ do nhiều 

kinh nghiệm í «Thờ nhà Hán cho đả lệ, chớ nên sang chầu vì 

iang chầu ít có cơ hội vầ, nghía là dối với Hán phải xử theo lối 
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kính nhi oiễn chi, họ với ta bao giờ cũng đối lập, xa lánh được 

thì hơn... » Cực chẳng đi, Văn-Vương phái thẩi-tử Anh-Tề đi 

thay. Anh-Tề ở luôn đất Hán mười năm trong khi đó Hán triều 

tha ho uyhiếp trỉều-đình Nam-Việt. Nấm Bính-Thìn tức nấm 125 

trước Tây-Lịch, Văn-Vương mất, Anh-Tề được về quê - hương 

đề nối ngôi. 

7 — Đế - Quỗc Nam-Viêt sụp đỗ.— Mười năm sống trên 

đất Hán, Anh-Tề có dan díu vód một cô gái điếm ờ Hàm-Đan 

tức là Cù-Thị. Sau này Anh-Tề trở nên Triệu-Minh-VưoTỉg, Cù- 

Thị cũng theo về Nam-Việt, Minh-Vương cũng chỉ ở ngôi được 

12 năm thì thở hơi cuối cùng, Năm Mậu-Thìn (123 trước T. ọ.), 

con là thái'tử Hưng lên thay-thế tuồi còn quá thơ ấu. Cù-Thị được 
tôn làm Thái-Hậu đóng vai chĩ - đạo cho Triệu-Ai-Vương (Hưng). 

Hẩn - triều lúc này rất chăm-chú về nội-tình Nam-Việt dí-nhiên 

vì Nam-Việt là miếng mồi ngon, thịt béo. Cơ hội tốt đã đến 

bởi Văn-Vương dá kém, con cũng lại chẳng hơn gì cha, cháu 

lại mới rời vú mẹ. Thảm - hại hơn nứa chính - sự Nam - 

Việt cỗ người đàn bà chen vào, triều-thần lại thiếu kẻ xuất-sắc. 

Hán.triều nghĩ ngay đến việc thẳng tay lấy hẳn Nam - Việt. 
Cũng năm Mậu-Thin, Hán-Đế phái sứ-già An - Thiếu - Quý sang 

Nam - Việt dụ Ai - Vương qua chầu. Bọn Chung - quân là biện - 

sĩ làm chức Gián-Nghị dại-phu sang tuyên-cáo lời dụ ấy. Bọn 

Ngụy-thần là dúng-sĩ phụ-tá đề quyểt-định. Vệ-úy Lộ - Bác - Đức 

đem binh đóng ở đồn Quế-Dương đợi hiệu-lệnh của sứ-giả, giữ 
nhiệm-vụ hậu-tập. Quần-đội tiên-phong do Hàn-Thiên-Thu và Cù- 

Nhạc (em Cù-Hậu) điều khiền tiến vào cói Nam-Việt đánh phá 

các ấp nhỏ cách thành Phiên-Ngung 40 dậm. 

Tóm lại kế-hoạch của Han-triều là dụ vua Nam-Việt và thái- 

hậu ra khỏi bò1 côi, chiêu - hang triều-đỉnh Nam-Việt không xong 

thì sẵn quân-đội đấy Hán cho tập-cồng ngay tức-khắc. 

An-Thiếu-Quý là nhân-vật thể nào, và cổ quan - trọng trong 

vai trò chính-trị bẫy giờ không ? Y là tình-nhân của Cù-Thị thuở 
trước. Y xin lánh ngay sứ-mạng đó, do hai mục-đích công tư. 
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Rồi nhứng việc gỉ phải đến đã đến : cuộc tư-thông giứa y vốù Cù- 

thị... không kề là điều ngang tai chường mắt người Nam-Việt — Việc 

đem Nam-Việt dấng nhà Hán được mẹ con Ai-Vưong hưởng-ứng. 

Nhưng một người đẳ không chịu cái trồ « Ve tì án » ẩy, là Thái-phó 

Lử - Gia. Ồng là một kẻ huẳn-thần của họ Triệu, làm quan trải 

ba triều vua, con cháu/ tới 70 người dự chính. Ông khuyên-can mẹ 
con Ai-Vương nhiều lần khống chuyền liền truyền lịnh đi khắp mọi 

nơi tố-cẩo nhần-đằn ỷ-định dằng nước cùa Cù-Thị và Ai-Vương 

cùng mưu-mô đế-quốc cùa Hán-triều. Liền ngay đó ông hợp 

đại-thần đem cấm-binh vào cung trừ An-Thiếu-Quý và mẹ con 

Cù-Thị trong khi bọn này sửa-soạn lên đường... Ông lập con 

trưởng của Minh-Vương là hoàng-từ Kiến-Đức con bà Thuật-Dương 

dòng-dói Việt lến làm vua tức là Dưong-Vương. 

Cuộc đảo-chính vừa xong, thì ngoài biên-giới hai quân Hán-Việt 
đá chạm trán nhau. Hàn-Thiền-Thu tử trận. Lữ-Gia cho gói cờ tiết 
của sớ'giả trả về nhà Hán, và viết thư nói khéo đề tạ-tội, mặt khác 

ông chia quần-đội đỗng giữ các nơi hiềm-yếu. 

Mùa Đông năm Canh-ngọ (111 trước T. c.) Phục-Ba Tướng- 

quân Lộ-Bác-Đức và Dương-Bộc đem 9.000 quân chia làm 5 đạo 

S-ạt tiến vào Nam-Việt. Lộ-Bắc-Đức kéo quần từ Dự-Chương 

xuống Hoằnh-Phố. Qua thuyền tướng-quân là Nghiêm và Hạ-Lại 

tựớng quân là Giáp ra Lỉnh-Lang xuống Ly-Thủy đến Thương-Ngô, 

Tri-Nghĩa-hầu là Quí lẩy quằn Dạ-Lang xuống sông Trường-Kha 

cúng tiến vây đánh Phiên-Ngung. 

Hán-quấn trước hết hám dường Tầm-Thiếp thuộc Quảng-Đống, 

phá bến đá cua Lữ-Gia, cướp được thuyền thóc của Nam-Việt. 

Bác-Đực đem tộỉ-nhân Ba-Thục hơn 1.000 tiến sau trong khi 

Dưomg-Bộc vầy kín mạt Đông-Nam kĩnh-đô Nam-Việt. Bác-Đức 

tới hám mạt TầyBắc. Trong lúc này triều-đình Nam-Víệt hết sức 

chống đỡ, sau địch-quẳn phá được thành và phóng-hỗa khắp mọi 

nơi. Roi thành mất, dần ra hàng. 

Thương-Ngố-Vương Triậu-Quang bà con với vua Nam-Việt 
và quan Giám Ở Quế-Lâm là Cư-ông cúng xin giầi-giáp. Mấy 
đạo quân Hán của Hạ-Lại, qua thuyền và quân Dạ-Lang của Trị- 
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Nghĩa-hầu chưa tới Nam-Việt đẵ mẩt. Dương-Vương hồ chạy 

ra bề xuống thuyền đi về phía Tây bị Hiệu-úy Tư-Mâ là Tô-Hoằng 

làm phản đuồi theo nắm được. Việt-Lang, Đỗ-Kế bắt được Lử-Gia. 

Nam-Việt phút chốc tan-tành, vua tôi bị giết, năm đó tức lầ nẵm 

111 trước T.L. Do cuộc bại-trận này Nam-Việt rơi vào vòng nô-lệ sau 

97 năm độc-lập và bị đoi ra Gỉao-chĩ-Bộ, chia làm 9 quận trực-thuệc 

quyền cai-trị của quan lại Trung - quốc. (Theo Ch. Patris Dương- 

Vưong vằ mẹ bị chết trong cung-cạm khi binh-đội nhà Hán hám thành). 

Nhiều nhà vỉểt sừ hay phê-bình nhấn-vật lịch-sừ đá từng 

lên tiếng kết án hoạc mạt-sẩt Cù-Thị, cho rằng mẹ con Cù-Hậu 

đá đưã lại cho người Việt cẩi họa mẩt nước. Ỹ-kiến đó thiểt-tưởụg 

quá khắt-khe tuy rằng Cù-Hậu không phài là vô tội đối với người 

Việt. Cù-Hậu, theo giáo-lý Khồng-Mạnh phải thờ chồng nuệi 

con đe kế-nghiệp tiên-tồ. Về phương-điện xẵ-hội, địa-vj cua thị lại 

vô cùng quan-nệ vì là kễ phụ-đạo cho thiếu-quân. Nếu triều đình 

Nam-Vỉệt chằng thừa nhận cái ưu-thể tuyật-đối của Cù-Thi, Cù- 

Thị đâu cổ thl dự vào quốc- chánh. Chỉ hiềm người dằn bà này 

đầu ổc quá tầm-thường vl xuất thân chỉ là một gái điếm nên không 

ý-thức noi cái địa-vị cao-quý của minh, chì biết nghe theo tiếng 

gọi của ái-tình, ngoài ra thị tường một cách đơn-giản rằng mình là 

người Hán nay có cơ-hội đem nước Việt sáp-nhập vào đất Hán 

là ái-quốc, xét cho phải việc tồn vong của Nam-Việt bấy giờ là 

do thời thế và chỉ nên qui trách vào đám người lính'đạo Nam-Việt 

bấy giờ mà thôi. 

Chúng ta ai raà không thấy từ Triệu - Văn - Vương, Minh- 

Vương, Ai-Vương đến Dương-Vương thực-lực Nam-Việt mỗi 
ngày một kém do chính sự suy bại, nhân tài không có. Sự yểu hèn 

đó là hậu-quả của mấy tiền triều liên-tiếp. Triều đinh Hán mơi 

ngày một mạnh thì trái lại hùng-khí phương Nam lại sủt kém dăn. 

Tẹ tướng Lữ-Gia và các triều, thần dưới đời Dương-Vương, làng 

trung quần ái quốc có lẽ có thừa nhưng tài kinh-bang tế-thế đá 

quá thiếu sót. Con thuyền mục nát ấy tất nhiên phải tan tành 

trưóx cơn gỉó dữ. Nếu buộc cả tội lãi vào người đàn bà góa vâ 

hạnh và dứạ trẻ thơ kia chẳng hóa những ông mũ cao áo dài cua 
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luốn mẩy triều-đại khổng có trách - nhiệm nào chăng ? Đây là 

ý-kiến riêng của chúng tồi, nhưng đề so sánh hai quan-niệm cồ- 

kim trước các biển-chuyền Lịch-sử tôi xin dành lời phề bình cho 

Cụ Cử Dưong-Bá-Trạc và sừ-thần Ngô-thồi-Sĩ dưới đây: 

Nước nào có nước cũng có sử, 

Chuyện xưa ghì chép đầu hoang-đường, 

Nước ta cổ nước từ bao giờ ? 

Họ vua đầu hết là Hong-Bàng. 

Truyền .rằng cua lấy bà Ầu-Cơ, 

Con vua Thụy-đẽ là nghía gì ? 

Con rồng cháu tiên đẻ trăm trứng, 

Biền non hai ngả chia đường đi, 

Nước mình lúc ẫy chưa có sử, 

Người sau thuật lại làm cho kồ> 

Than-quyền thời-đại tư-tưởng thể, 

Càng nổi ma quỉ càng không nghĩ, 

Cho hay tiên nhơn thương nước nhĩ ! 

Nỗi, quí người mình trong quốc the, 

Như người Nhựt ke giống Thiên-hoàng, 

Như người Tầu khoe giống Hoàng-đế. 

Bãy giờ chia nước, mười lăm khu, 

Phong-ấhẩu một xứ là kinh-đô. 

Nam giáp Ho-tôn, Tây Ba-thạc, 

Đông biền, Bắc đển Động-đình hồ. 

Cứ trong bẳn-đồ thật không sai, 

Nước ta rầy giáp Qaẳng-đông, tầy, 

Xưa là một nước tưởng cúng phải, 

Bờ côi ba phan nay mât hai. 

Thạc-Phán, Triệu-Đằ hai vua sau, 

Người ờ Ằu-Lạc, người Phiên-Ngu, 

Hợp c&i nước mình sấp làm một. 
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Dựng thành nư&c lán trên đỊa-cầu, 

Phải chăng giang-sơn cỗ hào ktệt) 

Tãc vàng tãc đăt đừng cho Tầu. 

Sau gồm Chiêm-Thành lẫy Chẩn-lạp, 

Vềy oỉing biền Ả nhường ai đâu ì 

Tiễc thay con chẩu hai nhà này, 

Giẫy ngưừi lừa người đổt đang tay, 

Ngưừi tkĩ yêu con, kẻ rnê oợ, 

Nước đá gần mất còn cĩtưa hay. 

Nỏ rùa thành Sc khéo lầy đặt, 

Cho hay Thục-Phán người huyần hoặc, 

Giứ gìn thành quách nhừ binh oai, 

Trẫn áp nhẩn tẩm mượn than-thuật, 

Ông cha thì thể, con cháu ngu, 

Vô phác đẻ phầi nằng Mỵ-Chầu. 

Nặng tình gõi đệm nhẹ xá-tắc, 

Hứ-hênh đem nước cho quần thò. 

Triệu-Đà người Đắc sang làm oua, 

Khai hỗa người mình công cúng to, 

Lễ-giảo phong-tạc của Trung-quốc, 

Du-nhập Nam-thồ tự bãy giờ. 

Tậi oứi nước mình cúng nhà Triệu, 

Vua hiần không cỗ nước liền yểu. 

Kết cuộc Minh-Vương lầy vợ Tầu, 

Đem cả non sỗng làm lễ biểu. 

Quấn gì bán nước hư là hư I 

Lỉch-sử mrớc minh từ đẩy nhớ. 

Vê sau Đinh, Lệ lập quốc lại, 

Đất nư&c cồn có như bẩy giờ... 

(Dương-bá-Trạc) 



TẰN - THỦY-HOÀNG 

mệt vị Hoòng đế độc đoán nhối ỏ■ nu&c Trang-Hoa 

(Hình của Tliế-Giới Tự-Do) 





BẲC THỤỘC- LẦÍĨ THỨ NHẤT 161 

8_Bàn về công tội của Thải-phỏ Lữ-Gia, Ngô-thò-i- 

Sí nói : Lử-Gia cẳm quyền một nước, nắm giứ việc binh từ trong 

đển ngóài cung phủ đầu chằng thuộc quan chủng-tề thống-trị, Giả-sử 
Lử-Gia là một kẻ sáng suốt, cho canh phòng cln mật, xét nét gắt 

gao, những lời ử sứ-quán không lọt đưực vào cung, nhứng hạng đằng 

tần không được vưọ-t ra khỏi cửa, rồi hậu-lễ đề tiếp sứ giả, nhún 

Iò-i đề đáp vua Hán, bề ngoài tỏ lòng kính thò- nưửc lớn, bề trong 

làm vững công cuộc phòng-bj đề chống cuộc chinh-phục của nhà 

Hán, -kh’ến họ biết trong nước có người tài thì dù họ có muốn 

nuốt đi nữa tự-khắc cũng phải đồi đuò-ng toan tính. Mà tử đó mối 

binh tranh cúng đẽn phải ngừng. 

Vậy mà Lữ-Gia đề cho Cù-Hậu và Thiếu-Quý gặp nhau bêu 

chuyện dâm-ô ra khắp trong nưó-c, cùng nhau làm thành cái mưu 

phụ thuộc vào nhà Hán. Lại trùng - trỉnh ngày tháng, biều qua 

thư lại, rồ ị đến khi họ đã sừa soạn hành trang mứi có thư can 

ngăn, tỉệc rượu khống lành mới tính việc nồi loạn I Kịp lúc quân 

Hán đá kéo vào bờ cói, không còn biết xoay mưu chước ra sao, bèn 

thỉ vua giết hậu đề đi gấp đến bước diệt-vong ! Đâu lại có hạng 

người lo nưó-c như vậy mà mong làm nên công chuyện được ? 

« Vậy thấy cái cuồng của Cù Hậu và cái ngu của Lữ-Gia mà 

biết cuộc bại vong của họ Triệu đã gấy nền xẳy móng ngay từ lúc Anh 

Tề lấy vọ- và phong tước rồi»... 

Nhưng với một chẵ khắc, sử-thần Ngô-thời-Sĩ nhường nó-i tay 

đối với Lứ-Gia và thè-lượng cho cái khọ-tiết của khách cố-trung ấy : 

«... Lứ-Gia là thế-thần họ Triệu, dưo-ng lúc chúa thư-ấu, nước 

nguy nghi, dối với nước lớn không biết lấy lễ đề thò-, toan tính cái 

chưó-c giữ nước mỉnh cho sinh tồn thl phưo-ng-lược lại lầm lỡ, ỏ- trong 

gầy nên cái mưu củaCù-Hậu, ờ ngoài chọc giận vua Hán, rồi không 

lượng sức, tự làm cho chổng bạ? vong I Phiên-Ngung khống giữ 
được, roi thẽ như đất lử khống sao cứu nồi đến nơi mất hết cẵ phần 

đất nưó-c cũ của vua An-Dưo-ng trước khiển cho cái khu-vực của 

Hoà-Trọng đá dựng ấy cũng phải thuộc về người Tău từ Hán đến 

Đường hàng năm sáu trăm năm J 
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«Truy-nguyên đểa cái vạ ban đầu thì Lữ-Gia không tĩánb khỏi 
tội vậy. Nhưng đó đều là những việc «đá roi». Già riêng không lấy 

ấn tín nhà Hán làm vinh, giữ vững cái thuyết cho nội-phụ là không 

tiện,, không thè bảo là không trí. 

« Giết Thiếũ-Quý, diệt Thiên-Thu, gói trả sứ'tiết nhà Hán, dàn 

quân giữ mọi nơi hilm-yếu, lửa sạch cái tức giận cho tiên quần ở nơi 

« Bỏ một vua này lại lập một vua khác, chỉ biết có con cháu Vó- 

Đế, xá-tắc họ Triệu, liều sống chết đề gịữ lấy, chứ không nghĩ đến 

chuyện khác: không thè bảo là không trung. 

« Quân tử bàn người nên lấy tửng đốt một. Đến như bỗ hiềm 

yếu làm mất nước, đành rằng Gia vin đắc tội với nhạ Triệu. Nhưng 

từ nhà Triệu dến nay (triều Lê, dời Ngô-thời-Sĩ) chưa bao giờ có thề 
thu trọn được cả dất Ngũ - Lĩnh, nhìn thẳng tận mặt đl tranh với 

Trung-Nguyên thì là chuyện còn phải đợi đến những tay thánh hiền, 

hào-kiệt sau này, cúng không đủ cho đó là tội cùa Lữ-Gia được». 

(Trích theo nguyên vấn chữ Hán trong Đại-Việt sứ-ký, ngoại-thuộc 
Triệu - Ký). 



CHƯƠNG VII 

1ẲC THƯỘC LẦN THỨ HAI 

(IU trước Tầy-Lich — 39 sati Tây-Lịch) 

NHÀ TÂY-HẢN 

1.— Các khu vực hành chỉnh trên đất Giao-chỉ duái 

đòi Tây-Hán.— Đế-quốc Nam-Việt mất thì Ở bên Giao-chĩ cấc 

quan lại của nhà Triệu cùng các lạc-hầu, lạc-tướng cũng mất tinh 

thần xin đầu hàng hết tuy Hán-quân chưa vào bờ cói. Hai quan điền- 

sứ Giao-chỉ và Cửu-chằn nghe lời dụ của Quan Giấm-quận Quế - Lầm 

là Cư-ông cũng đến dinh Lộ-bẩc-Đức xin quy phục và nộp so dinh 

của dần Ẩu-Lạc bấy giờ có 40 vạn. Một điều dáng chú-ý, tại đất 
bản-bộ của An-dươíĩg-Vương là đất Tây-Vu mà trung-tầm-điềm là 

Loa-Thành khi nghe thấy con cháu là Triệu bị dứt một phần quý tộc 

Ở đây toan thừa cơ-hội dề quật-khởị. Tả tưứng Hoàng - Đồng do 

nhà Triệu đặt Ờ Giao-chỉ liền đàn-áp ngay ằm-mưu cách-mạng này. 

Đối với Nam-Viẹt và Giao * chỉ nhà Tầy-Hán đặt thành 9 

quận như sau : 

(vào địa-hặt Quảag-Đông). 

(gồm đãt đai tỉnh Quảag-Tằy).' 

(gồm Bắc-Việt và mấy tỉnh Trung-Việt). 

1 °) Nam-Hâi 

2°) Hợp-Phõ 

3°) Uất-Lâm 

4°) Thương-Ngó 

5Ọ) Giao-chỉ 

6°) Cửu-Chân 

7°) Nhật-Nam 

8°) Chầu-Nhai 

9°) Đạm-Nhĩ 

(tức là Đảo Hải-Nam). 
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Giao.chĩ — Theo Hán-Thu' địa-lý-chí, gom 92, 440 nhà, 

746.217 người, có 10 huyện là: Liên-Lầu, An-Định, Cầu-Lầu, 

Mê-Linh, Khu-Lưo-ng, Bác - Đại, Tây - Vu, Long - Diên và Chlu- 

Diên. Mơi huyện là một thái-ấp của quý-tộc cũ. Xét vị-trí của 10 

huyện trên đấy ta thấy rằng đại-khái địa-bàn của Giao-chĩ là vùng 

Txung-Du và Hạ-Du Bắc-Việt giữa lưu-vựe sông Nhị-Hà và sông 

Thái-Bình. Trị-SỞ quận Giạo - chỉ bấy giờ là thành Mê-Linh nay 

là làng Hạ-Lôi tỉnh Phúc-Yên. (Sử cũ gọi là Ghâu-Phong, trung- 

tâm-điềm của các Lạc-vương xưa). 

Còn Tầy-Âu xưa kia An-dương-Vương đã hợp-nhẩt với Văn- 

Lang, có lẽ nhà Hán đã đem sát-nhập vào vứi quận Uất-Lâm 

Ở Quẫng-Tây. 

Cửu-Chân — Gom có 35.753 nhà — 166.013 người — 7 

huyện: Tư-Phố, Cư-Phong, Đô-Lung, (là Đô-Lương ngày này 

chăng ?) Hàm-Hoan, Vô-Thiết (xưa là Vó-Công) đại-khái tương- 

đưong với miền Thanh - Hóa — lưu - vực sông Mã và sông Chu 

và miền Nghệ-Tĩnh. 

Trị-sờ của Cửu-Chần có thề lằ Tư-Phố tức là làng Đông- 

Sơn gần Hàm-Rồng mà 25 năm trước đây nhà Bác-CS Viễn-Đông 

đã khai-quật được nhi'ệu di-tí ch về thời-đại đồ đong. Quận Cửu-Chân 

từ trước đến bấy giờ thuộc địa-bàn của người Lạc-Việt. 

Nhột-Nam — Quận Nhật-Nam đển nhà Tây- Hán mới có 

ĩr phía Nam Cửu - Chân, phạm-vị kề từ phía Nam đèo Ngang 

đến miền Nam đèo Hải-Vần tức là vào khoảng giữa Trung-Việt bây 

giờ. Quận này gom có 15.460 nhà, 69.485 người, có 5 huyện là 

Chu-Ngô, Ty-Cảnh, Lộ-Dung, Tây-Quyln và Tượng-Lầm. Trị- 

SỞ theo sự suy đoán cảa Đào-duy-Anh ở Tây-Quyln tức là nơi 

Chiêm-quốc sau này dựng thành Khu-Túc đl giữ biên-giới của 

họ về phía Bắc. Địa - điềm này giáp sống Giang tỉnh Quảng - 

Bình mà di-tích thành Hừi vẫn còn đến bẳy giờ. Dân ử đây là các 

bộ-ỉạc thuộc giống Anh-Đô-Nê-Diêng sống tại các nơi rừng rậm hay 

theo dọc sồng dọc biền. Dỉ-duệ của họ là những người Mọi, nhưng 

trên bờ sông Giang bấy giờ dã xuất hiện một số người Lạc - Việt, 
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tìín - cứ vào cắc (fò đồng đào được ờ đây giổng hệt đo đồng dào 

được ờ Đông-Sơn. 

2.— Bộ m&y cai trị của Tây- Hán trên đẵt Giao, 
chì.— Nhà Tầy-Hán đề nguyên vẹn bộ máy cai trị cú của Giao-chỉ 
đá do nhà Triệu thiết-lập. Xin nhắc rằng nhà Triệu xưa kia cúng tôn 

trọng tình-trạng và chế-độ phong-kiến của dân bản - địa nền ta đá có 

thề coi dù thay thầy đồi chủ, dần Lạc-Việt ta vẫn giữ dược nền 

nếp xưa về chỉnh-trị cũng như phong - tục, bời vậy mệt vài học - giả 
ngày nay cho rằng trên thực-tế dân ta đã là một nước phụ-dung 

dưới đời Triệu. 

Nhà Tầy-Hán vẫn dùng hai quan Điền-Sứ cua nhằ Triệu và họ 
được cải sang chứcmái lầ Thái-Thú. Trên các Thái-Thú có quan Thứ 
sừ tất-nhiến là người Trung-quốc. Các lạc-hầu, lạc-tướng dưới 

quyễn Thái - Thứ coi việc trị dân như cũ. Họ van giứ quyền thế 
tập và chl phải mỗi nẵm nộp thuế cống cho Thẩi-Thụ và các lạc- 

dân vẫn làm ruộng nộp lúa cho các lạc - hầu, lạc - tướng như dân 

Mương, Thồ, đối vổ’i quan Lang ngày nay. Họ cổ bòn-phận phục- 

dịch cẩc việc xây thành, đắp đường, dựng lầu dài, doanh trại. 
Bên cạnh quan Thái-Thú có một vó quan chức Đô-ứy chĩ-huy một 

quân số đồn-trú coi giứ trật-tự. Tóm lại nhà Tầy-Hẩn trong 119 năm đô- 

hộ đối với dần Lạc-Viật buoi đầu bằng một chính-sách tương-đối 

tự-do và nhần-nhượng. Sạu nằy Vương-Mãng thoán-vị, nhà Hán 

trung-hứng đối với các châu quận xa cổ sự thay dồi do mục-dích kiìm- 

soắt ráo-riểt các miền ngoại-bỉên. Trước kia quan Thớ-sở (nhơ chức 

Thủ-hiến ngày nay hay Toàn quyền thời Pháp thuộc) cứ tháng 8 

bắt đầu đi kinh - lý roi đến đầu năm sau về kỉnh trinh bầy mọi việc. 

Như vậy vị Thứ-sử không ở nhất định tại chầu-trị. Đến đời Trung- 

hưng các Thứ-sử không được rời châu-trị dù có tang cha mẹ. Sự 
ngặt nghèo này gián-tiếp cho ta biết trong thời Tây-Hán mầm phản 

đối của dằn ta thường hay nầy nở làm cho Bắc-triều phải thắc- 

mắc nên buộc các Thứ-sử phải luôn luôn có mặt tại tộ-sở đề đề- 

phộng sự bẵt chắc và thi-hằnh những lệ luật khắc nghiệt. 

Cư - cạu hành chính thời đ<5 đá thiẹt lập như sau: Thứ - sự cọ 
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cảc lại - viên tức là Tồng - sự-sừ giúp việc. Dưới là quan Thẩi- 

Thú cỗ một viên quận - thừa thay mặt Thái - Thú khi có nhiều 

việc. Chung quanh Thái - thú có các Duyên - sử chia ra các Tào 

tức là các phòng giấy. Tỉ - dụ Công - tào - sử lựa chọn người có 

công lao dề tuyền - dụng. Mỗi Tào có một số thư - tá ( thư'ký) 

chuyên việc giấy từ, bầm bắq^ Các quan lại cấp trên giúp việc Thứ- 

sử và Thái-thu là ngưừi Trung-quốc, còn từ Duvên-sử đến Thư- 

tá thì không nhất định là người Trung-qitốc tức là người bản- 

xứ cũng có thề được 'dùng miễn có văn học. 

Trưức cơ-cạu chính»trị và hành - chính trêu đầy ta nhận thấy 

tuy nhà Tây-Hán có đặt ra nhiều phép-tắc đề dàng-buộc dân bản- 

tho, quấn-dội thưừng-trú lúc nào cũng có mặt đề dề-phòng mỉm 

loạn, nhưng việc cai-trị trực tiếp nhấn dân vẫn ở trong tay quý-tộc 

của ta. Và chỉ có quý-tệc bản-thồ mới đủ uy -lực tinh-thần, vật- 

chất dề coi sóc dãn chúng khi đó còn sống lẻ tẻ từng đoàn - thề 
theo hệ - thống phong-kiến. Vì vậy nhà Hán không thề bãi bồ 
cái vai trò cùa quý-tộc Giao-chỉ mẹc dầu bao giờ cũng nghi-ngừ e 

ngại. 

Có điều làm ta phải suy nghĩ là chế-dộ Lạc-hầu, Lạc-tướng 

đời bẩy giò' ró rệt giống chế-độ phong-kiến thời Trung-cồ ử 
Au - châu sau này các công hầu, bá, tử đá sống nhản - như 
trên mồ hôi nưức mắt và xưưng máu của dám nồng-nô. Duy 

tỉnh-trạng quý-tộc và dấn chứng Giao-chỉ thuở dó có sự đặo-biệt 
là họ cùng bị ẩp-bức và nồ-lệ-hóà. ■ Do chơ đong thuyền đong 

điệu này sau trên một thế-kỷ đau khồ họ hợp sức vứi nhau dánh 

đuồi kẻ thù chung. 

Viên thứ-sử đầu tiến tĩên đất Việt, là Thạch-Đái, đóng ỏ* 

Lũng-Khê thuộc phủ Thuậa-Thành tỉnh Bắc-Ninh bây giờ không 

ác mà cúng không thiện. Trong một thời gian sự liên-lạc giữa 

nhà Tầv-Hán với Giao-chl-Bộ không thấy sừ sách ghi chép mấy. 

Mái tới năm Kỷ-Sửu tức là năm Kiến-Vô thứ năm đời vuạ Hán- 

Quang-Vú ( nhà Đồng-Hán ) móũ tnấy có chuyện thứ-sử Giao-Chì 

là Đặng-Nhượng cho sử dem cống-vật về Trung ' Quốc. Trong 
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thời Vương-Máng cưỗ-p ngôi nhà Hán, cắc quan cai-tri của Trung. 

Quốc tại Giao-chỉ-Bộ không chịu thần-phục ( Đặng-Nhượng, Tích 

Quang, Đơ - Mục v.v... cuộc bang - giao giữa Hán - triều và 

Giao-Chỉ đứt-đoạn hẳn. Sau này vua Quang-Vũ trung-hưng mới có 

sứ-bộ Giao-chĩ đi lại. Đáng chú ý, một số quan-lại và trí-thức 

Trung-Quốc lánh nạn chính-trị chạy qua lưu-tiú ở Giao-Chỉ đá 

giúp một phần đáng kề trong việc mở mang văn-hóa ở đầy. Và 

lưong-quan của nhà Tây-Hán cổ một vài người như Tích-Quang 

và Nhậm-Diên (1) thái-tnú Giao-Chỉ, Cửu-Chân đá tỏ đưọ-c lòng 

nhân-chính với người Việt trong những năm đầu Tây-lịch kỷ'ỉiguyên 

là lúc xầy ra cuộc đô-hộ được ít lâu. 

Tích-Quang sang bên ta từ đời vua Bình-Vương ( Tầy-Hán ) 

vào khoảng năm thứ hai thứ ba và Nhậm-Diên từ năm Kiến- 

Vô nhà Đông-Hán. Họ khaí-hóa cho nhân dấn, nhờ vậy nhân dần 

mới được hiều biết các điều lễ-nghĩa, luần-thường, đạo-lý. Họ 
khuyển - khích nông-nghiệp bằng cách chỉ bảo nghệ-thuật canh - 

tác, khần hoang đề tăng-gia sản-xuất. Trước kia dần Giao- Chỉ 
quen sinh sống bằng nghề săn bắn, chài lưới. Họ dạy việc lễ - 

nghi, hiếu-hỷ, đặt thành quy-tắc và đáng chú ý họ thực-hành cả 
lòng nhần đạo và bác-ái bắt đầu ngay tử họ là những nhà cầm 

quyền —( các lại-thuộc phải san xẻ một phần lương bồng của ir.ỉnh 

đề cấp đỡ dần chứng trong việc lấy vợ lấy chồng). Nhìn vào 

đây ta hiều nhân dân Gião-Cnỉ bẩy giờ túng quẫn như thế nào. 

Và ta nên nhó' rằng các công ctíộc Nhậm-Dỉên và Tích-Quang chĩ 

là sự tiếp-tục sự nghiệp của tướng Triệu-Đà thuở trước. Tiếc 

rằng Nhậm-Diên chỉ cai trị quận Cửu-Chân có 4 năm rồi phải đồi 

đi nơi khác. ( Dân ta nhờ ơn ông làm dền thờ và lấy tên ông dề 
đạt cho con có lê theo ý nhờ ông mà họ có giòug giống ? ) Sau 

này chế-độ Tây-Hán moi ngày một khe khắt do chánh-sách trực 

trị được thi-hành triệt-đề, quý-tộc và sĩ-dấn Giao-Chỉ không chịu 

noi sự bóc lột và tàn ác của Đế-Quốc phải đứng vùng dậy cùng 

nhau tranh-đấu. 

(1) Nhậm-Diên chớ không phải là Nhâm Diên như nhiều sách đá chép lấn. 





CHƯƠNG VIÍI 

NHÀ TRƯNG 

Cuộc cách- mạng giải - phóng dẩn-iộc đầu tiên của Việt-Nam 

1.— Tâm-ỉỷ và nhân vật của cuộc Cách-mạng__ Chúng 
ta hây tỉm hiều tâm-trạng cùa dần tộc Việt-Nam ỉần đầu bị ngoại-quốc 

thốug-trị. Cái tâm-trạng ấy tất nhiệa là bi-đát khi con người đang 

sống một cách đàng-hoàng, tự-chủ bỗng-nhiên phải còng lưng cúi 

cồ lấm tồi tó- người ngoài. Một phút nước non tan tành, phong-hóa 

ngửa nghiêng, đến cả vận mệnh của con người cúng chỉ là cỏ rác 

trước con mắt lạnh-lùng đầy khinh-bỉ của kẻ chiến - thắng. 

Và tâm-!ý muôn đời của dám người chiến-thắng là tự cho minh 

có quyền chiếm-đoạt hết thảy mọi thứ quý báu của bọn chiến-bại, 

đè đầu cưỡi cồ họ, đãi họ như ngựa trầu đề thỏa-mán thị-dục 

của mình, dề phụng sự quyền lợi riêng của mình, có khi chém 

giết cũng là một thú vui icho họ nữa. Muôn đừi cái tâm-ỉý của bọn 

xâm-lược bao giờ cũng vậy. Cho nên dù sử sách không ghi chép 

nhứng cảnh mưa sầu gió thảm- trong tầm-khẳm người Việt giửa 

thời Hán thuộc ta vấn có thè tưửng-tưựng như vậy mà sẽ không lầm. 

Tựu-trung " trong chính quyền thống-tĩị có một vài lưcrag-lại giầu 

lòng bác-ái thl tấm lòng bác-ái ấy củng chl là những giọt mưa hiếm 

hoi trên những cánh đồng mênh - mòng bị dại hạn lâu ngày. 

Một chế-độ thống-trị bao giờ cũng gầy nên trạng-thẩi bi-thảm này 

cho đám ngưừi bị trị do đó cuộc cách-mạng của dấn-tộc Việt-Nam 

đù muốn dù không phải phát-động chỉ có sớm muộn mà thôi. 

Cuộc cẫch-mạng dân-tộc tử co lai bao giờ cúng phải dưực cấu-tạo 

do nhiều sự-kiện lịch-sử và hoàn-cành xã-hội. Nó phải là một cuộc 

oán hờn nhiều năm tháng giứa dân bị-trị và dần thống trị. Hừn oán 

hay sự tàn ác đềụ là nhứag kỉch - thích - tố cho mọi phong - trào 
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cách - mạng ngày xưa cúng nhự ngày nay. Rồi cái quà cây lúc 

chín mùi là rơi rụng. 

Năm Giáp-Ngọ (34) là năm Kiến-Vó thứ 10 Hắn-Quang-Vũ 

phái Tô-Định sang làm thái-thú quận Giao- Chỉ. Họ Tô đá có 

nhiều hành-dộng tham tàn hiếu sát nên lòng người oán giận. Một vài 

sở-gia đồ cho chính Tô-Định/dá gây nên cuộc cẩch-mạng của dần 

Giao-Chỉ đời bấy giờ. Nói vậy thiết tưỏ’ng không sát sự thực 

lẳm. Phải nói rằng chế-độ bóc lột của thời Hán-thuộc tích-lúy 

từ trên một thế-kỷ, dá đẻ ra cuộc cách-mạng dân-tộc năm Canh- 

tý trên đất Việt; thật ra Tô-Định chĩ là người khơi ngọn lửa Cách- 

mạng cháy ầm ỳ tử lầu trong lòng dân Giao-Chl, y đã ném cái que diêm 

vào đống thuốc súng thl phải hơn. Hắn không riêng là kẻ phải chịu 

trẩch-nhiệm. Làm nên tội ác với dần Giao-Chỉ còn bao nhiêu kẻ 
khác trước hắn hay cùng thời và cả một chế-độ mà Hán triều đá 

đặt lên đầu lên cồ dân Giao-Chỉ. Roi thời gian làm viậc của 

thời gian. Đến giai-đoạn Tô-Định sang cai-trị Giao-Chĩ là lúc dân 

Giao-Chỉ căm hờn chế-đọ Hán thuộc đến cực độ. Phải chi chế-độ 
của Hán-triều khắp mọi nơi đều dế chịu thì một mình Tô-Đjnh 

tàn ác có đủ thúc đầy toàn thề nhân dằn chúng ta vào cuộc Cách- 

mạng năm Canh-tý chấhg ? 

Ông Đặtìg - Thi - Sách một tù-trưởng có nhiều uy-tín tại bồ 
Giao-chỉ thuộc dẳng cấp quý-tộc đời bấy giờ, làm quan tại huyện 

Châu-Diên thuộc phủ Vĩnh-Tường tỉnh Vĩnh-Yên ngày 'nay và 

cúng là người sinh trưởng ở Châu này đá cùag vớ là Trưng-Chắc 

và em vợ là Trưng-Nhì mưu lật đo chính-quyền nhằ Hán. (l) 

Hai Bà Trưng là nhần vật thế nào ? 

Hai chị em bà Trưng là con một lạc - tướng ờ huyên Mê- 

Linh, làng Hạ-Lôi, tong Yên - Láng tình Phúc - Yen. Theo than 

lí alànĩ ỉ1ạ'L.ÔÌ. vửa là làng Cồ-Lai tĩnh Phúc-Yên, phủ Yên-Lang 
thì hai bà là chị em sinh đôi, và sinh vào ngày mong 1 tháng 8 

nămGiáp-tuất. Theo thần tích làng Nam-Nguyên co chỗ bất đong nói; 

(1) Xia coi lò-i giỉi-thich vè 2 chứ Trưng-Cliẳc và Trvng-Nhì ừ đoạn dưới. 
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bà Chắc hcm bà Nhì 5 tuồi và khi chết bà mới 29 tuồi. Hai Bà 

thuộc vào hạng gái anh-dũng, tính-tình đó không đáng lạ lắm, đối 

vời nhứag con người xuất thân ờ chốn tướng-môn, dù vậy hai Bà 

cũng còn phải là những nhân-vật phi-thường của thời-đại nữa về 
phưong-diện khác nên vừa phất cờ khởi nghĩa, trăm họ đá theo 

như nước .chảy. Những người tầm thường đâu cổ nắm nối nhằn- 

tằm dế dàng và nhanh chóng như vậy. 

Mẹ hai Bà là Man - Thiện sau này đưực tôn là Man - Hoàng 

thái-hậu là cháu ngoại Lạc-Vưo-ng. Nửa vời hưo-ng - lửa thì bà 

Man - Thiện bị góa. Bà ở vậy nuôi hai chị em Trưng - Chắc, 

Trưng-Nhì đến tuồi trưửng ỉhành.và rèn luyện hai chị em Bà thành 

người có sức mạnh, có tài thao lưọ-c, có độ-lượng và mưu-trí. 

Chính bà Man-Thiện đá nghe theo tiếng gọi của thời-thế, tự 
đứng ra làm đại bilu cho toàn thề bộ Gỉao-chĩ chống lại văn - hoa 

Trung-Quốc. Buồi đầu hai bà Trưng và ông Thi-Sách chỉ là vai 

trò phụ thuộc mà thôi. 

Theo sử-Iiệu cùa Hoa - Bằng, khi ngọn cừ giải phóng cùa 

Giao-Chỉ đá phấp phứi bay, Bà liền nhường vai chù-dộng cho 

các con. 

Đong-chí bấy giờ có người ở Đông-Sàng, Liên-Chieu, Phù-Sá 

(Phù-Sá là một làng thuộc tỉnh P-húc-Yên) đem nữ binh đến giúp. 

Hợp quần đội các đạo, buối đầu được 2.000 chưa kề số-quân của 

Thi-Sách hường-ứng với hai bà làm thế ỷ-đốc. 

, Sau bài hịch của Hai Bà trấn-động các huyện, chầu, quận, thì các 

quan lang, các phụ-đạo, các hằo-kiệt bốn phương đềa kéo binh ổến 
phù-trự. Quân số sau lên tới 6 vạn (1) và đại - bản - doanh lập ở 
bến Nam-Nguyễn. 

Lệnh xuất quằn vừa ban hành thì Thi-Sách vỉ bầy trận sơ- 

lưọx nên đã bị Tô - Bịnh bắt được dem giết đi. Trước khi 

dấy quân Thi-Sách đá gửi bức thư dưới đấy đề cảnh-cáo Tê-Định 

(1) Quân tố cùa ta và của Bông-Hán bấỳ giờ không chắc đu-ạ-c đúng lẳra. 
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hy-vọng y hối-cài và bái bỗ chính-sẩch tàn bạo. Ông vln còn tin 

tưởng rằng lấy điều nhân-nghĩa có thề gột rửa được lòng tham 

của bọn thực-dần, dế-quốc : 

« Loát nhĩ Nam-phương, ức vạn sinh linh diệc giai Triều- 

« đình xích-tử. Thừa lưu, tuyên hóa, tất dĩ ái dần vi tiên. 

« Tử kim vi chính, trung.ngôn gia mưu giả kiến tội, bôn tầu, thừa 

« thuận giả kiến thường, cơ thiếp đắc dĩ lộng chính, biền-bế dắc dĩ 

« thiện quyền ! Tuy ái dâu chi thuyết vô thời vô chi, nhi tồn hại chi 

« tâm dú nhật dú liệt ! Tuấn dấn cao dĩ phong kỳ tài, kiệt dân lực 

« dĩ cung kỳ dục ! Tự thị phú cưửng, lam dĩ tháí-A chi thế, bất 

« tri khuynh bại, .thí như chiêu lộ chi nguy ! 

« Nhi bất tể chi dí khoan, tất nguy vong cập chí hí! » 

Dịch : 

« Phương Nam tuy nhỏ mọn nhưng ức vạn sinh linh cúng 

]ằ con đỏ của Triều-đình. Kẻ đi tuyên-dương đức hóa cốt phải 

lẩy việc yên dân trước hết. 

« Ngươi nay làm việc chính-trị, bắt tội người nói thẳng, bầy mưu 

hay, thương kẻ luồn lọt bợ dỡ cho hầu gái được nhúng vào chính 

sự, cho nịnh thần được chuyên quyền. Lúc nào cũng bô bô nói 

chuyện thương dân, thế mà tấm lòng bóc lột kẻ dưới càng ngày càng 

dữ ! Rán mỡ dần đề thỏa lòng dục ! Cậy mình sức mạnh thế như 
gươm thẩi-A sẳc bén, nào biết cơ mình nguy-ngập như giọt sương 

sớm dễ tàn ! 

« Nếu không sửa dồi chánh-sách cho rộng rái thì sé nguy vong 

đen no;i đấy »!! I (Tài liệu này của cụ Hoàng-thúc-Hội tức Cức-Hương 
tiên-sinh). 

Qua lời thư trên đấy ta có thề tin rằng chủ-trương đánh đuồi 

thực-dân Trung-Quốc bẩy giờ của gia-dinh họ Trưng là chủ-trương của 

toàn bộ quí tộc Giao-Chỉ và là nguyện-vọng chung của nhân-dẫn nữa. Cho 

rang năm chắc tình-thế trong tay Thi-Sách mới công nhiên gửi thư cho 

Thái-thú Tô-Địah vừa đề cảah-cáo y vừa dề đòi hôi y chaiặ dưt 
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chánh sách tàn-bạo, cầm bằng nếu Tô-Định không chịu thỉ đầy là 

giai-đoạn tranh-đắu v6'i quần thống-trị bằng sắt bằng máu. Ngay 

từ giờ phút đó họ Đặng đá coi lời cảnh - cáo của ống 

là một bức thư tuyên chiến với thực-đân phương Bắc. Lời lẽ của 

ông rẩt là thống - thiết, đanh - thép, ý tố - cáo chánh - sách 

của thái-thú Tô-Định rất là ráo riểt gom cả sự đe dọa nữa đủ hiều 

nếu quí tộc Giao-Chỉ chưa chuần-bị chiến-tTanh thỉ chưa thề có bức 

tối-hậu-thư kl trên. 

Như bị đẫy tới chân tường, Tồ-Định không cồn xử-trí cách 

nào hơn là lợi dụng sự sơ-xuất của Thi-Sách bắt ông và đem 

giết đi đề thị-uy trước dần chúng' và trấn-áp nhần-tằm. 

Ông Thi - Sách tạ - thế vừa xong Trưng - Chắc, Trưng - Nhì 

tức thỉ lên thay quyền tường quần tiến đánh thẳng vào Liên-Iâu (1) 

thành và các châu-trị. Hai Bà trang sức rất lộng lẫy, tinh thần không vì 

việc tang tóc mà suy giảm khiến quân sĩ ngạc nhiên. Hai Bà giải-thích 

dại-khái rằng lúc này việc nước hệ-trọng, khống thề vì nỗi đau buon 

riêng mà hủy bỏ dung-nhan khiển thần-khí kém đi. Trái lại phải 

phan-khởi quần-sắc và y-phục rực rớ đề xúc-động lòng quân địch. 

Chúng đá bị xúc động thì sự chiến đấu của chúng cũng bớt hăng-hái... 
*> 

Quần đội khởỉ-nghía đều phục hai Bà cao-kiến. Tương truyền 

khi xuất trận hai Bà cưỡi voi, mặc áo giáp vàng, che lọng vàng 

(Sau này dựng đền thò1 hai Bà dưới đời vua Lý-anh-Tôn dân có làm 

hai con voi lớn chầu hai bên trong đền. Vua ban cho dân lằng đôi 

ngà voi thật cảa Chiêm-Thành tiến cống. Sau có kẻ trộm lẻn vào 

định cưa lấy đi nhưng nửa chửng thì trời mưa to gió lớn, sấm sét 

ạm ăm, quần trộm sợ hãi bỏ chạy. Hiện nay cái ngà bị cưa háy 

còn dấu vết). 

9 Quân thể và chiển~khí của Nam-Bắc quần bấy giờ thế nào ? 

Bình, nhật Bắc - quân được tồ chức vả được huấn luyện có 

1) Maapéro vấ Patrĩs clio rằng phú-trị cua quận Giao-chì bẩy giò' ừ I.ỉên-châu 

thuộc phía Nam tĩnh Hà-đông, bên bờ Nhuệ-gỉang. Theo nhiều minh-xác cua các nhậ 
Khảo-cồ, Liên-Lâu mới Ịà thủ-phu nựấc ta khi ăy. 
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phưcmg-phẩp nên hàng ngú chình tề và chia ra 5 đội : tiền, hậu, tà, 

hứu, trung quẳn có 5 hiệu cờ khác nhau đề làm hiệu tiến thoái. Tằ 
quân tiến bằng giáo mác thì hữu-quân giứ thế trận bằng cung nỏ. 

Tiền quân tiến bằng kỵ-má, giáo dài, giáp sắt thì trung-quằn sắn sàng 

má-tấu và mộc gỗ khiên mầy Ịẩề giáp chiến nếu tiền-quân chọc 

thủng được hàng ngũ của Nam-quần. Hậurquân của họ đánh trống 

reo hò trợ oai cho quấn xung-phong và dề làm nhụt nhuệ khí của 

quần ta. 

Quân Hán bấy giờ phần nhiều là quần miền Bắc vóc người 

to lớn, khí-giới sắc bén, giáp trụ vững bền, tiến lui có trật-tự 
cố phương-pháp và kỳ-luật. Ngoài ra họ đã thông thạo việc chiển 

đấu. 

Nam-quần trái lại chỉ là những đoàn quẫn ô-hợp, tuy dông 

nhưng không hàng ngú, khống biết kỹ-thuật chiển-đấu và thiếu kinh- 

nghiệm chiến-trường. Khi lèm trận quân địch mạnh thì dễ mất trật- 

tự và loạn tinh-thần. Quần-khí tuy có nỏ cứng tên tầm thuốc độc, 

nhưng giáo không có mũi thép nhọn, mộc không có da dầy. Có 

thề chỉ riêng các tướng súy có giáp trụ mua được của người 

Trung-Hoa còn các tiều - tưởng và binh - đội đều thiếu các khí 

giới tinh-xảo (Tài liệu của Nguyln-tể-Mỹ trong cuốn hai Bà Trưng 

trang 15-3) 

Buồi dầu tuy Ở tình - trạng nghèo nằn này nhưng nhờ sự 
phấn-uất, căm-hờn từ lâu năm nên Nam-quần đánh luồn mấy trận 

đều thẳng quằn Hán dễ dàng. Quân Cách-mạng đi dến đầu như gió 

lưó-t cỏ. Các quận Cửu-Chần, Nhật-Nsm, Hợp-Phố và các tầng 

lớp nhân dần hưởng-ứng nhiệt liệt nên trong ít ngày giang-son 

của người Viật lại trở về tay'người Việt. Tô-Định và các quan cai 

trị của nhà Hán chạy tháo thấn về quận Nam-Hải, sau khi thành 

Liên-Lẳu lọt vào tay Cách-mạng-quân Giao-Chỉ. 

Dẹp yên quânTău, hai bà xưng Vưong, thiết-lập kinh-dồ tại quê 

nhà là Mê-Linh. Nền tự-chủ bắt đầu năm 40 đến nấm 43, qui-mô 

chánh trị, quấn sự, văn-héa... chưa có gì đáng kề. 
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2) Cuộc giao-tranh giứa Trưng - Vương và Đông. 

Hán.— Giai-đoạn thứ nhì là cuộc Cách-mạng nấm Canh-tí bùng nồ vừa 

xong, mùa đông tháng chạp năm sau (41 Tẳn - Sửu) Mâ-Viện iàmột 

thượng tưómg Hắn được phong làm Phục-Ba tướng quần vâng lệnh 

Hán-Quang-Vú cùng Tiung-lang-tướng là Lưu-Long (theo Hậu-Hán 

thư), Lâu-thuyền tướng quấn là Đoàn-Chí xuất quần Nam-Chinh. Má' 

Vỉện tuy đá 70 tuồi nhưng vẫn còn khỗe mạnh. Y có »8000 quấn 

chính-quy mộ ở các quận Tràng'Sa, Quế-Đương, Linh'Lăng, vằ 
Thương-Ngô thêm 12.000 binh phụ-lực lấy ở các quận thuộc tỉnh 

Quảng-Đông ; Y cho quần mờ rừng phá núi, triệt 'hạ một ngàn 

dậm cây cõi “đầ làm đưỏ-ng sang đánh Trưng-Nữ-Vương. Việt ' 
Nam sừ-lược nói rằng hai quần Nam - Bắc gặp nhau ở Láng - Bạc 

tức là chẫ hồ Tây sát thành Hà - nội. 

Theo Nguyễn-văn-Tố, Mã-Viện tiến vào nội-địa GiaO'chì bấy 

giờ bằng đường biền qua vòng Ô - Hứa, (Lạng-Sơn) do một con 

đường một bên là nói, một bên là chánh Bẳc sông Thái'Bình. Có đi 

con đường này mới tránh được các đầm lầy bời nước thủy triều thuở 
đó còn trằn vào đến Trung-Chầu. Má-Viện,-hành quần theo dọc 

sống do ý-đjnh liên lạc với các thuyền chiến, roi cùng tiến đến Mê 

Linh là kinh-dố của nhà Trưng và Tầy-Lý là một cấn-cư giứa Hanoi- 

và Sơn-tây (Tây-Lý là tên huyện, thường gọi là Tầy-Vu.) Hình như 
sau đó xét tiến sẳu quá bất lợi quần-Đông - Hán lại rút ra hoặc bị 
đánh bật ra, vì quân hai Bà khi ấy đánh rãỉ hăng. Trong lác này Lâu- 

thuyền tướng-quân Đoàn-chí bị bệnh chết.' Quằn Má - Viện liền 

lui về Lâng-Bạc gần Tiên-du-Sơn. Nắng hạ đá sang, quấn Tău 

hău hết mệt nhọc, do không - khí, oi ' ả, nặng nề sinh nhiều tật 

bệnh. Có lần Má-Viện viết thư về nhà nói rằng cái nóng cùa 

Giao-Chĩ là cái nóng hun mây cháy đá, cầm quyền đại-tưóng như 
Y mà cũng có phen nản lòng. Y nhớ lời người em họ là Sa-Du nổi : 

Thà làm chức quan nhỏ (trung-an) còn ham giú địa vỊ ỉ&n 

đc cực tâm thẩn. (Phú quý tràng trung dị bạch đau). Nhưng 

rồi Y lại lấy ngay dược nghị-lực. Cuộc giao tranh lần này quyẽt- 

liệt hơn bao giờ hết và đẵ đem lại cho Y cuộc toàn thắng. 

Về phần Việt-Q uâu, theo thần-tích ẹủạ Thậnh - Thiện công chứa 
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ĩr xã Ngọc-Lầm, tinh Bẳc-giang thỉ chiến - sự gỉứa Hển quần và quần 

ta đẵ diễn ra như sau : Được tin quấn Hán qua Giao - chl, một 

nữ tướng của Trưng - Vưong ià Thánh - Thiên công chúa (chưa tìm 

được tên họ) đem quần gỉao ■ chiến ba bốn trận, giết được hon mệt 

ngàn quằn giặc. Hán binh phải iuí~ sang vùng Bẳc-giang, biều tấu về 
Hán-đế xin binh tiếp-viện. Vua Hán mật-truyền phằi dùng mưu 

hon là v6-lực. Phục-Ba tướng quân đóng quấn ĩf Mâ-Giang gìử thế 
cố-thủ, giả sai một đạo quấn từ Bảọ-Lạc (Cao - Bằng) đến đóng 

Đại-Man vùng Thập - Lục-Châu (Tuyên - Quang) hư - truyền sạp 

dánh các đạo trên. Tíưng-Vương liền phái Thánh-Thiên hỏa-tốc đem 

binh lên cứu vùng Thượng-Du. Má-Viện .liền tấn công ngay vào sào- 

huyệt của Trưng - Vương khi đó ít đề - phồng và thực-lực không đăy 

đu lắm. Hai bên đánh nhau suốt ngày đềm. Quân Hán mỗi phứt 

một đông, trùng - trùng điệp - điệp. Thánh - Thiên tời Thượng-Du 

nghe Trưng-Vương bị nguy-bách ở miền Trung - Châu liền vội quay 

về giải vấy. Tới thành Ái-chầu, huyện Thạch-Đău, phủ Thiệu-Thiên 

thl gập Trưng - Vương bại trận vừa tới nơi. Công chúa dàn quần 

ngần địch. Hai bà Trưng chạy đến xá Hát - Môn huyện Phúc-Thọ, 
tĩnh Sơn-tây, thế bức quá liền nhảy xuống sông Hát-giang cho sông 

Đáy chảy vào sông Nhị-Hà giữa ngằy mong 6 tháng hai năm Quý 

máo (43) Theo lời dấn chúng .ngọc-thl hai bà trồi về bái Đong 

Nhẳn Ở gần Hanoi nên Ở đấy có đền thờ hai Bà và hàng năm vào 

mồng 6 tháng 2 quốc dần làm ỉl kỷ-niệm rất là long-trọng. 

Theo Maspéĩo tướng phụ-tẩ của Mã-Viận là Lưu-Long được Mã 

Viện giao quyền tiếp chiến với hai Bà luôn nừa năm trời. Hai Bà chõng 

không nòi lui về Cấm-Khê hay Kim-IChê roi bị bắt và bị chính-pháp 

vời mấy ngàn tù-binh, thủ-cấp gửi về Lạc-Dương. Thầm-hoài-Viễni 

tác giả Nam-Việt-Chí chép rằng hai Bà bại trận chạy vào hang 

Kỉm-Khê thuộc Tây-Nam Mê - Linh, phủ Vĩnh - Tường. (Tài 

liệu này không đáng tin vì nguon gốc ở ngoại-quốc, tác-giả chính lại 

là nhà chểp-sử Hán-tộc thù địch của chúng tạ). 

Maspểro cúng cổ nói Cấm-Khê thuộc Yên-Báy Bẳc-Việt ngày 

nay. Theo sự điều tra của chúng tôi Cấm-Khê thuộc tỉnh Phú-thọ là 

một huyện cạnh sông Thao Ờ liền ngay vùng Thượng-du Bắc-Việt 
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xưa cổ rẩt nhỉầu rừng nủi. Cổ thl rằng hai Bà ờ vào thể bức 

tuấn-tiết ngay ở đầy xác trôi về Hát-giang là một khúc sông thuộc 

Nhị-Hà. Giáo-sư Patris kề rằng bà Trưng-Nhì chết trận, bà Trưng 

Chắc chạy ỉên núi Hy-So-n rồi hóa ở đó. Dầu sao, cái chết cỏa hai 

Bà vln lằ cái chết oanh liệt làm rạng rỡ giống nòi, làm phân 

khởi tinh thần dầu-tộc chúng ta. Có người ví hai Bà vời Jeanne 

d‘Arc của Pháp, nhưng nên nhợ đến điềm này : hoàn cảnh vong 

quốc căa đôi bên giống nhau, cổ khác ở chơ hai Bà có mưu-đo 

cứu-quốc hẵn hoi mà Jeanne d’Arc là cô chăn chiên sùng đạo trong lúc 

xuất thăn nghe theo tiếng gọi của các đấng thiêng liêng mà đứng 

dậy chống nhau vó’i quằn xầm lược. Vậy cuộc khởi nghĩa của Jeanne 

d Arc có thề nội lằ cuộc khởi nghĩa liều lĩah của một tâm-hon cuong- 

tín, mê-loan. 

Đến kết quả của đồi bên trên thực-tế cũng khác nhau xa. 

Hai Bà đuồi' sạch giặc Hán ra khỏi bò1 cói, dựng nền tự-chủ 
được trọn ba năm, còn Jeanne d’Arc chỉ thắng quần địch được một 

vài trận. 

3— Nguyển nhân cuộc bại trận của hai Bà.— So sánh 

lực-lượng một quận còn bán-khai dân số lại ít ối là Giao-chỉ chúng 

ta với lực-Iượng một để-quốc văn-minh sớm hcrn và sáng lạn hơn là 

Trung-quốc bấy giờ đang hùng-cường ta thấy cuộc chiến thắng năm 

Canh-tí cua hai Bà quà là chuyện nhất thời. Ba năm sau hai Bà bại 

trận không đáng cho chúng ta ngạc-nhiên chút nào nếu chúng ta 

nhìn vào quần-sự và chính-trị của ta và của giặc. 

Hai quân Nam-Bắc thuở ấy hơn kém nhau ró rệt. Hai Bà 

Trưng có lồng ái-quốc, có óc anh-hùng nhưng không phải là những 

người từng xông-pha trận-mạc, chuyên việc binh-đao. Chiến thuật, 

.CO Cổ sách chép rằng Mâ-Vỉện tiến binh đến Lâng-Bạc tức là miền Yên-Phú tĩnh 

Bắc-Nính rồi thẳng tới Tây-Vu (miền Cồ-Loa) thì bi quân của hai Bà kháng- 

chiến kịch-liệt. Nhưng giửa năm 43 hai Bà phải lui về Cầm-Khê rồi bại trận và 

từ trần. (Cằm-Khê là một làng nay thành thôn thuộc xắ Cầm-Viên, tồng N-hật- 

Chiêu huyện Yên-Lạc, tinh Vính-Yên ở giáp bờ sông Cái. Trước đây muốn 

đến Cằm-Khê phải qua Mê-Lính). Theo thuyết này thì xác hai Bà trôi về tới 

Hát-gĩang chứ không phải tử-nghìa ngay tại Hát-giang. 
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chiển-lược và mọi tồ-chức binh đội tất nhiên thiếu nhiều kinh-nghiậm. 

Có thề nói rlng quần Nam bấy giò" chỉ là những đoàn quần ô-hợp 

nên khi gập một Iực-lượng cỗ trật-tự, có phương-pháp chiến-đấu 

lại do các tướng-lĩnh nhà nghề chì-kuy, kbí-gỉới dồi-dào, quân số 
lại trội hơn quá nhiều thì hãi Bà không thẽ không thua. 

Theo Maspéro sau khi thắng được Tô-Định hai Bà lập được 

một quốc-gia tự chủ đửợc ba nấm nhưng quốc-gia đổ không được 

thống nhất. Bọn tù-trượng Gỉao-chĩ trước đây cùng hai Bà đồng-tầm 

nhất*trí dấnh đuoi được Thẩi-thú họ Tô và bè lũ tay sai, sau 

lại không chịu thần phục chế-độ chánh-trị mới nên khi Mã-Viện 

mang quân sang Giao-ch! tái lập chánh quyền đô-hộ y đá như 
César vào xứ Gaule nghĩa lằ được dân bản. xứ quy phụ. 

Ta tạm cho rằng tài liệu cùa H. Maspểro có sự thật 

và nổ dã nêu ra một phần lý-do của cuộc thất bại năm Canh- 

Tý nhưng lý-do này chỉ là một lý-dọ gần nhẵt. Cái lý-do chính vẫn 

do mật nguồn gốc xa hơn nứa nghĩa là chỗ dân-tộc chúng ta dău 

không có sự chia rẽ giữa các lĩnh-tụ vẫn không thề kháng-chiến lầu 

dài vóũ đế-quốc Hán tộc quá giẳu mạnh và gần gụi chúng ta. 

Sự thất bại trong tỉnh thế của dân-tộc ta bấy giờ chỉ là vấn-đề 
thời-gian mà thôi, như trên đá nói. 

Bỉnh-luận về cuộc cách-mậng của dân Giao-Chĩ thuở ấy. Tác-giả 
Vìệt'Nam tiển-hóa sừ, ông Lương-đức-Thiệp có trình bày, được 

vài ý-kiến xác-đáng : (trang 51 và 53 ): 

« Ruồi đầu đẳng cấp quỷ-tộc bản-xứ ( Lạc-tướng, Lạc-hầu ) 

không phản đãi nhưng cuộc cải cách ấy oì quỳên-lợi thể-tập của 

họ không bị phạm tới. Nhưng khi các quan lại Tầu định can-thiệp 

hằn vào quyền nội-trì của họ như định lựa chọn người bản xứ... 

đề lập một ngạch quan lại hạ-cãp oà một đột quần thường - trá 

khiển sổ người thoát-ly hệ-thõng phong-kiền Giao-chỉ mỗi ngày 

một ầông. Họ sợ quyền lực của họ bị thổu-đoạt, họ bèn ngẫm 

ngầm chõng lại oà chỉ chừ cơ-hội đề nồi loạn... 

Giết ThirSách, Tô-Định mong đàn-áp ngay từ ẩầu mầm loạn 

do phái quỷ-tộc bản-xứ gẫy nên, phái có ịhể-lực nhãt trong xậ 
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hột Việt-Nam thuĩr Sy. Song sức đoàn-kết cùa phát quỷ-iộc hiểu* 

chicn òà hay tranh dành nhau không thực hiện được... 

(Cuộc chiến thắng oanh-ỉiệt củá hai Bà chỉ nhất thời. Nỗ 
không đủ điều kiện xã-hội đề nương tựa. Một xỷ-hội không thống 

nhất như xã-hội phong-kiển đâu cổ gây được sức đoàn kết lâu 

dài, huống chi xá-hội nông nghiệp lại không phải là chế tựa cứng 

ben .cho xã-hội thỉ-tộc mấu-hệ sinh-ỉôn. Ngay nhứng mầu-thuẫn 

nội-tại này cũng đả làm cho sự nghiệp của hai Bà phải 

nghiêng-ngửa huống chi hai Bà còn phải đương đàu với nhãng 

lực-ỉựợng binh-bt có tồ chức nữa. Nên khi Mẽ-Vtận đem quần 

sang chinh phạt, hai Bà không đương nồi đeu bi hại. Bám quần 

ồ-hợp t— tan rã. Bọn quý-tộc phần thì bỏ trăn, phần thì đau 

hằng. V à hai Bà chiền đấu đẩu phẫi vì quyần-lợi đẵng cấp của 

họ nên 'Má-Viện đã thắng. Má-Viện thắng tức oãn-minh Trung 

Quốc thắng. Hai Bà thua, tức chể-độ phong-kiến thuần táy Việt 
Nam đã suy-vi và thị-tộc mấu-hệ đã tan-tành...» 

Theo thiền-ý cua chứng tôi cuộc cách-mạng năm Canh-tý bột- 

phát là do tinh thằri quốc-gia của dần Việt chúng ta đá sớm nầy- 

nò từ đời Hồng-Bàng. Ngót 20 thế kỳ dế.n-tộc chúng ta đá là một 

dần-tộc tự-chủ. Từ An-Dương-Vưong tời Triệu-Đà nền tự - chủ 
này vẫn được giữ nguyên vẹn mặc dầu các Vua chúa có khi từ noi 

xa lại. Người Việt vẫn cảm thấy mình ờ trên đất nước của mình, 

được tự-do sinh sống và thứ nhất không bị áp-bức. 

Đến dời Triệu-Đà làm chúa-tề, Nam-Việt là một Đế-quốc 

hùng mạnh dã có lăn dám mang quấn quấy phá lĩnh-thồ Trung- 

quốc (Quận Tràng-Sa). Thứ đến cuộc đấu dịu của Hán-Vắn-Đế 
4 càng vuốt ve cái tinh thăn quốc-gia đó. Tình thế đang khả quan thỉ 

Vú-Vưong qua đời, con cháu bất lực nên uy-thế quốc-gia mơi ngày 

một kém nhưng những thuở huy-hoàng, oanh-liệt cũ vẫn cồn lờn 

vơn ở đầu óc người dần Việt cho đến ngày Hán-Vú-Đế phái Lộ- 

Bác-Đức và Đưong-Bộc đem quần sang tiêu diệt được binh đội của 

thái-phó Lứ-Gia rồi thiết-lập mọ.t chế-độ trực trị trên đất Giao-Chỉ, 
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Biến-chuyền lịch-sừ này thật là đột-ngột. Nổ gầy một xúc - 

động tầm-Iý rất mạnh vào tầm hồn người dằn Giao-Ch! nhất là 

giai-cấp phong-kiến, quý-tộc bản-địa. 

Vì sao ? — Vì Hán triều đá một lúc tư&c bố thẵng quyền 

lợi tinh thần và vật chất cùa dân bẫn-xứ. Tóm lại không còn gì 

gọi là Nam-Viật nửa (Nam-Víệt biến thành quận huyện của Trung- 

quốc). Việc cai trị cũng vậy. Các lạc-hầu, Iạc-tướng Giao-chỉ (riêng 

ở Giao-chỉ) tuy vấn được ở đja-vị, vẫn có quyền thế-tập nhưng -về 
thực-tế đá bị nhiêu' luật-lệ, phép-tlc của Hán triều dàng buộc. 

Không hcra không kém họ chỉ là những cái bóng lởn vồn trong 

guong máy chính quyền bấy giờ mà quan lại Tầu thì nhan nhẳn 

khắp mọi nơi nắm giữ các cơ-cấu then chốt. 

Giai-cẵp quý-tộc và phong-kiến bẫn-dja công phẫn về các quyền 

lợi tinh - thần nhiều hơn cà. Họ bj mất giá-trị trườc dân chứng vl 

uy quyền tuyệt đổi xưa kia của họ đối với nhấn-dằn bị đéo gọt quá 

mạnh. Trong khi thi hành chính - sách giảm-uy phong-kiến bẳn-địa 

Hán lại dặt ngầm những tay sai đề dò xét vâ thiểt-lập một đội quân 

thường-trứ gồm nhiều lính Tàu vằ quân lính địa-phương. Hán lại 

khai-sinh ra một dẳng-cấp quan lại mới bằng những người trước 

kia nằm trong hệ-thống phong-kiến Nam-Việt. Cuộc đào-thâi từ 
từ tiến hành, gọng kìm đế-quốc dần dần khép chạt từ tầng lớp quý- 

tộc đến dám bỉnh dẳn cho nên chúng ta không lấy làm lạ về việc 

gia - dinh bà Trưng âm - mưu lật đo chế - độ Hán thuộc trên đất 
Giao - Chĩ. 

Đá thế mà đối vó’ỉ nhần dân, quan lạỉ Trung-quốc mơi ngày 

càng thềm tàn nhẫn. Những việc bóc lột, chém giết xly ra là 

chuyện thường. Ngôn ngứ lại bất đong càng lầm cho sự đụng 

chạm hàng ngày trở nên khó chịu, giữa dân bản-đia và bọn người 

chiến-thắng. Lòng tự-ẩi dân-tộc bị thương tồn, đất nước bị chà 

đạp là hai yếu-tố đã gầy nhanh chóng một sự đong-tâm, nhất-trí 

giữa quý-tộc vóõ quý-tộc và giữa quý-tộc vóũ các tăng lớp nhằn dần. 

Ai ai cũng thông-cẵm đứng trước một sự diệt-vong sát nách, trước 

một tình thế nguy ngập đặc-biệt về chính trị cúng nhự vẹ vặn-hóạ. 
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Tóm !ại như bừng tĩnh san mộr giấc mơ rữ rội, dằn Nam-Việt 
thấy mình mất hết tẩt cả những cái gì quý báu nhất, căn thiết 

nhất cho sự sống còn. Đứng tiước một ngày mai vô định, và 

đen tối họ phải tìm một sinh-Iộ, huống-hồ trong giai-đoạn đó hộ 
đã là một dần tộc có tiến-hóa, cuộc phân ứng dí-nhiên phải bùng 

ra. 

Còn bảo rằng xã-hội phong-kiến tự nó không bao giờ có sự đoàn- 

kết chặt ché và sự thành-công bền là vi các người lĩnh-đạo chỉ phụng- 

sự quyền lợi cũa. riêng mình hay của giai-cấp như tác-già cuốn Xã- 

hội Việt-Nam đá nói thiết tường không đúng. 

Ta có thề nói vậy là vì 20 thế - kỳ trước dây từ giai-cấp phong- 

kiến quý-tộc đến các tầng lờp xá-hội đâu đã có ý-niậm xâu xa về chính 

trị đề chì nhằm xiềng vào vấn đề quyền-lợi giai-cấp, của mình như ngày 

nay : Những người lĩnh-dạo dân-tộc bấy giờ chĩ ý-thức một cách đơn 

giản rằng mình là thượng tầng xã-hội phải có nhiệm- vụ bâo-vệ 
giang sơn, chống quân xầm-iăng cho trăm họ được sinh sõng yên vui. 

Và nhần dần thỉ chỉ , biết giặc đến nhà thì đần bà cúng phải đánh 

nghĩa là người công-dần hết thảy có nhiệm - vụ hợp-tác triệt-đề với 

các lĩnh-tụ. đề chống, giặc nước, không chống quân xầm - lăng thì 

chết cả. Tóm lại trên dưó'ỉ nức lòng đánh giặc chỉ do tấm lòng 

ỹêu nước, chỉ vì quyền lợi chung, chỉ vĩ muốn tránh một cuộc điệt- 

vong toàn-thề và không hề nghĩ đến quyền lợi riêng tây nào cả. 

Chúng tôi cả quyết như vậy bởi từ thời Hong-Bàng cho tới 

khi nhà Đông-Hán sang lập nền dô-hộ trên đất ta, thề-ehế chính-trị 
Lạc-Viật tuy có tính cách phong kiến nhưng sử-sách khống hề chếp 

có sự lánh đạm hay mâu-thuấn giữa quý-tộc và bình dần vi vậy 

Bạỉ-Việt Sừ-ký tiền-biên (ngoại-kỷ quyền 1 tờ%) dã có thề bình 

luận tình-trạag Lạc-Việt đời thượng-cồ như sau : 

( Nước Nam vầ đời Lạc-Hồng vua đần cùng cay, cha con 

cùng tắm, người và giống vật cùng ở nhà sàn. Ruộng ỉạc-điần 

theo nước trieu lên xuống. Dân sổng ở đời bấy giờ cùng nhau 

’ vui Vẻ chơi đua ở trong cói ổẫt không rét không nóng. Người 
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già roi ỉ hì chết, người trẻ đến lúc già không biết gì đển việc 

đánh nhau. Có thề gọi là đời chí-đức, gọi là nước cực-lạc. Vua 

tlủ yên vui như tượng Phật. Dần thì vé mình làm ăn, không 

phỉần-nhiếu gì đến sưa-thuế, không việc gì canh phòng. Vua dẩn 

thẩn nhau, dẫu vài nghìn năm, cãng không thay đồi...) 

Ngoài ra thực-tế đá cho thấy rô rằag trong cuộc cách-mạng 

năm Canh'tí đá cổ một sự đoàn-kết rất tốt đẹp giữa các tăng lớp 

nhấn-dằn, cho nên sau một tiếng hô của hai bà Trưng trăm họ đứng 

ngay dậy, trong ít ngậy các thằnh-trì trên đất Giao-Chl Hợp-Phố, 

Cửu-Chần đá lọt vào tay quân Cách-mạng. Thật là nhanh như chớp 

nhoáng, mạnh như sóng con. 

Sau này lực-lượng Giao-Chỉ tan vớ, chưa chắc phẳi là vỉ 
hàng ngũ phong kiến không bền, và cúng không phải bơi nhân dân 

nản lòng do quyền lợi của họ bị bỏ rơi mà chỉ vì dấn ta ít òi, thực 

lực mỏng manh, nhất là về kỹ-thuật, quân-đội ít-ỗi, kém tồ-chức, 

người làm tướng không có kinh-nghiệm, vô-khí thô-sơ trong khi 

đối-phương được phong túc về mọi phương-diện. 

4— Cuộc cách-mạng năm Canh-Tý có phải do việc trả 
thù chồng của họ Trung chăng ?— Nhiều sử-gia chép sự-nghiệp 

của bà Trưng cho rằng động-lực của cuộc khởi nghĩa Mê-Linhlà việc 

thù chồng. Thật là biến cải một hành động đại ái-quốc ra một chuyện 'tư 
tỉnh cá-nhần nhỏ mọn. (Từ Việt-Nam sử-lược, Việt-Nam vấn-hóạ Sử- 

Cương, Đại-Nam Quốc-Sửdiễn ca v. v... của mấy nhà viết sử hiện thời 

còn có điều lầm lạc dáng tiếc này huống hồ với các sách Đại-Việt 
Sử-ký, Đại-Việt Sử-ký toàn-thư, Khâm-định Việt-sừ là những cuốn 

sử biên chép đá lâu đời thiếu sót tinh-thần khoa-học). Và như 
vậy các sử-gia kề trên đá vô tỉnh phủ-nhận ý-thức và giá-tri của 

cuộc cách-mạng phản đế đầu tiên của dân-tộc Việt-Nam và cái 

nghĩa-khí cao cả của các vị anh-thư nữ-kiệt đã lánh-đạo cuộc 

cách-mạng dó. May sao cách dây 14 nấm học giả Nguyễn-văn-Tố là 

một nhân-viến trụ-thạch của trường Bác-co Viln-dông xưa kia đá 

dọi ánh sáng vào vấn đề này. Ong Tố viết : 

« Bà Trưng’Chắc là con quan lạc ịưáng ở huyện Mè-Lình quận 
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Giao-Chĩ, Vợ ông Thi-Sách người huyện Châu-Diện là một người 

có ổc anh-hầng, khàng-khái. Thái Thú Giao-Chĩ bẩy giờ là Tô- 

Định chính sách tham lam độc ác...) Và ống đá nêu ra các tài 

liệu rút trong vài cuốn sử Tầu đề đính-chính những điêu sai lầm 

đó. Sử Tău vốn rãt chủ-quan và đối-lập với chúng ta mà càn 

chịu công nhận giá trị của hai bầ Trưng thỉ sự thực hẳn không 

còn phải tìm ở đầu nữa : 

Trưng-Chẵc là con quan Lạc-tướng huyện Mê-Linh gả làm 

Vợ Thi-Sách, người huyện Chẩu-Diên. Trưng-Chắc là người 

rất hùng-dũng—Thái-thá Giao-chl là Tô-Định bắt buộc 

phép tắc, Trưng-chẳc oán giận nên làm phản... 

( Hậu-Hán-THư) 

Trưng-Chắc là Vợ Thi-sách, người rẵt hùng đúng. Tháì-thá 

Giao-chỉ là Tô-Định tham lam, độc ác, bắt buộc luật pháp 

Trưng-Chắc giận, cùng em là Trưng-Nhì làm phản... 

( Việt-Kièu-Thư ) 

Tố-Định là người tham bạo đển nỗi người con gái ỏr Giao 

chỉ là Trưng-Chắc và Trưng-Nhì làm phản... 

( An-nom chí-nguyện ) 

Ở nước ta, Quẩc-sử tĩều-học-biên của trường Bác - cồ 
chép : 

Chồng bà Trưng lầ ông Thi-sách v\ mưu giết Tô-địnhbỊ 
bại lộ nên bi Tô-định giết...! 

Vua Tự Đức khi coi Lịch sừ nước nhà về đoạn khời-nghĩa cùa 

hai bà Trưng phê : 

Hai Bà là hạng quần-thoa mà khởi lòng anh hung làm việc 

nghía chẫn-động đến triều-đình nhà Hán. Tuy rằng yểu 

Chú-Thích.— An-nam chi-nguyận là cuốn »ử của Lê-Tẳc một Việt-gian theo 
quân nhà Nguyên trong khi có cuộc xung đột giữa nhỉ Trằn vói Mông-Cò cuối thể 
kỳ thứ 13. Sách nàỵ viết ò bên TầU' và theo đựng luịn điệu sử Tàu, 
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thể, không gập thời, nhựng cúng đả hững-khởi lòng người 
đề tiếng thơm trong sù-sảch. 

(Thanh-Nghị 21-10-1944) 

Tóm lại hai Bà khởi-nghĩa là vì quyền-lợi dần-tộc vằ thề- 

thõng đẳng cấp, còn việc báo thù cho chồng chỉ là việc xảy đến 

sau. Dầu Tô-Định không giểt ôag Đặng Thi-Sẩch cuộc Cách- 

mạng của dân Giao-Chĩ vẫn phải bùng nồ. Nếu lầm lẫn sự kiện 

Lịch sử này thì thật là đáng tội với võng linh của hai vì nứ-kiệt. 

5_Trưng-Trẳc, Trưng-NhỊ hay Trưng-Chẳc, Trưng . 
Nhì?— Theo mục khâo-dị trong cuốn Trưng-Vưo-ng lịch sử của Cúc- 

Htrong Hoàng tiên-sinh, gọi Trưng-Nhị không đúng vì chính thức 

tên là Nhì bởi trong thần - tích làng Lâu-thưựng, huyện Bạch- 

Hạc, tỉnh Phú-Thọ có nổi rằng nhà bà làm nghề chăn tầm (đầy 

là nghề cề - truyền của các gia-dình Việt-Nam kề từ các vọng 

tộc trở xuống). 

Kén chia ra hai hạng : kén chắc là kén không ỉểp và kén 

nhi là kén mòng. Vậy hai chị em hà cổ tên Chắc và Nhì theò 

ý nghĩa trên đây. 

Theo thăn-tích của làng Hạ-Lôi, phố Yên-Lãng tĩnh Phúc- 

Yên hai bà Trưng là con sinh đôi và sinh ngày 1 tháng 8 năm 

Giáp-tuất. Khi hai bà hiệu-triệu hào - kiệt bốn phưo-ng có tuyên 

bốn lời thề : 

1°) Khối phục nghiệp lờn cùa dòng Lạc-Hong. 

2°) Trả thù cho Thi - Sách. 

3°) Giết cho kỳ dược Tô-Định. 

Và lời thề thứ tư đáng chú ý là : Hễ ai có cống to thì gả em 

ỉà Trteng-Nhì cho, Lời thề này tỏ sự quyết - liệt và sự hy-sinh 

tuyệt đối của hai Bà cho quyền lợi quốc-gia dần-tệc. Bà Nhì đá đi chiêu 

dụ được đqng của bà Nguyễn-dào-Nưong, dâng ông Cao - Doãn 

và đảng ống Trưomg-Quân, là những dảng nghĩa-binh đưcnag thời. 

6—Phải coi ỉrièu đại Trưng Vương thề nào?—Từ 
trước đến giờ các sử-gia đá không dề - cao đầy dủ triều - dai 
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Trưng - Vương. Ngố - thò-i - Sĩ trong Đại - Việt sủ* - kỷ tien biến 

viết : Họ Trưng đựng nưố*c trước san cổ ba nam, vụt nồi lên 

rồĩ lại mất ngay, nbư thể cbưa gọi là nước được. Lê-Tlc là 

một kẻ phần bội nước nbà cbạy qua Trung - Quốc soạn cuển An- 

nam cbí-lược cồn pbẩt bỉều nbứng ý kiến xằng bậy hon. Y cho 

cuộc khởi-nghĩa của họ’ Trưng là một hành động « phản-nghich » 

đúng theo dọng lưới các sử-thần Bắc-triều. 

Quyền niên-bilu cua trường Bác - Cồ Viễn-Đông ( Tableau 

chronologiquẹ dés đynasties annamites mầ tác giả là Ông L. Ca- 

dière Quyền V trang 77 — 145) cúng như Việt-Nam sử - lược 

cua ông Trăn-trong-Kim chỉ chép đời Hồcg-Bàng, nhà Thục, nhà 

Triệu rồi đến thời Bắc-thuộc sau đển nhà Tiền-Lý v.v... 

Tổm lại bằ Trưng làm vua tử năm 40 đến 43 mà không 

được quyền niên-bilu nào nổi tới. 

Gần đầy (1942) viểt về bài bằ Trưng, ông Nguyen-văn-TỐ nói : 

Bồn phận của ta là phẫi tôn hai bà Trung lẽn bậc liệt nữ 
thử nhất cua nước nhà và ghi năm 40-43 vào Niên-biều chính. 

Mầi khi chép sử hay dạy sở, nghĩa-vạ cùa ta là phải nhớ lẫy 

rằng trừ thời lập quổc ra không kề, nước Nam ta đã có tinh- 

thần tự chù ngay từ hồi hai bà Trưng tửc là từ đầu thể-kỷ 
thứ nhất, chứ không phài từ đài nhà Tiần-Lý tìầ thể kỷ thứ 6. 

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý vời ông Nguyễn-văn - Tổ nên 

ghi chểp triều-đại Trưng-vưong ngang với các triều-đại khác trong 

cuốn sách này, bởi chúng tối quan-niậm tính cách hoàn toàn chính 

thống của triều-đại Trưng - Vưomg. Nó chính-thống vì đá gằy 

được nền độc-lập cho dân - tộc. Thế là đủ và người ta không 

ỉthề vịn lê dài ngắn hay công cuộc xầy-dựng được nhiều ít của 

một triều-đại mằ dịnh tính cách chính-thống hay ghi vào niên-hiậu 

chính-thống, huống ho trong ba nẵm cừ vàng phất phới trên cói 

Lĩnh-Nam lừa loạn vừa tan sinh-lực quốc-gia chưa kịp hồi-dưứng 

mà đòi hòi nhiều những việc kiẹn-thiết tbỉ thật là quá khẹ khắt 

yậ vô lý. 



Trừ việc lộn sện này, ngay sử Tầu cúng có nhiều cuốn ca 
ngọ-i tinh-thần quật-cưèng cua họ Trung còn các sử-gia của ta 

như Lê-văn-Hưu, Nguyễn-Nghiễm, Vua Tự-Đức cũng tỏ lòng nhịệt 
liệt khâm-phục hai đấng nữ-hàọ-kiệt đó, duy có thêm ý phấn 

khích trước sự nhu nhược của đám nam nhi bấy giờ. 

Trong Đại-Việt Sử-Ký, Nguyễn - Nghiễm làm quốc sừ tồng- 
tài viết : 

Nhãng người tu-mi nam tử hồi hãy giò- cúi đầu quắp đuôi 

không giám làm gì chẳng cũng đáng ngậm ngòi làm thay ! * 

Lê - văn - Hưu viết: 

Trưng-Chắc, Trưng - Nhì là đàn bà nồi lên đánh ISy được 

65 thành trì, lập quổc xưng Vương dễ như trỗr bàn tay. 

Thể mà cuối đờinhàTriệu cho đển đời nhà Ngô hơn một 

nghìn năm, người mình cứ cúi đầu bó tay - làm tối tớ người 

Tầu mà không biết x&u hố oới hai người đàn bà họ Trưng »/■ 

Văn-tễ hai bà Trtrng 

Tưỏ-ng bấy lẩu non nước Rong-Tìên, nung đúc nên oì nứ-ktệt, 

Dẫu đương buồi gió mưa Ấu-Á, trông mong oẫn một dạ quốc 
dẩn. 

Tinh-than còn đổ, 

Cảm-cúch không ngan ! 

Nép nghi — Hai đức Đại-Vương 

Sinh nơi iú-cổc, rất mực hồng-quần ĩ 

Noi dòng lương tướng, thay oỊ chân nhẩn. 

Nam-quổc khi xưa oận-bí; 

Bắc-thuộc, nhieu nễi gian truẫn ! 

Kẻ mày rầu cúng vào tay trỗi buộc, 

Trai anh hùng khôn tỏ mặt kinh-luân ỉ 

Nay cội Lạc nềy chội hoa tị-muội Ị 



NHÀ TRUNG 187 

Ngắm vườn Hong nỏr dễ búi kỉnh-ỉrăn ? 

Nối riêng, quyết trà thù nhà, gan vâng, dạ sắt; 

Thời loạn, mong yên việc nước, giáo nghía, gươm nhẫn. 

Thành Bông kia phất ngọn cờ đào, bọn giặc Tô đã thác 

đầu ũoi tung một chặp. 

Ho-Tầy nọ tuSt tran gươm bạc, thẫy tưởng Mã rắp đem 

da ngựa bọc bao lan ! 

Nét phẫn son tô điềm non sồng, sáu mươi ngẳ dệt thêu nền 
cằm tú. 

Múi kim chỉ dọc ngang trời đất, ba năm chầy ỉừng-ỉẫy trận 

phong-oần ! 

Châu-Phong xăy lớp thành oàng, từng mẩy ngất nen Vương, 

nghiệp bá. 

Sông Hát tuôn làn sóng bạc, tiếng sam oang thét giặc, la quẩn. 

Vận dẫu gập lòng trời lựa Hán; 

Nghía vấn không 'tôn tế theo Tần 

Cuộc thành-bại mặc dầu kiuì-cồ, 

Trường liệi-oanh dạy khắp xa gần. 

Lằn hồ Bạc, trăng róỉ đêm ihu, gương vằng oặc còn soi 

trên lịch-sử; 

Dấu cột đồng bùn chôn đáy bề, sóng ầm am oẫn rợn kẻ 
cường lẩn ! 

Sông Hát một dong, nước chảy sạch trong hồn chính-khí. 

Lưng Voi đôi tướng, thần thiên hiền hiện bến Đồng-Nhẩn ỉ 

Xuẩn qua, thu lọi lửa hương, trải nghìn xưa, bao người 

sùng bái. 

Kinh-Bắc, thành tẩỵ miếu mạo, suất ba kỳ chung dạ tôn thẩn. 
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Anh linh xin giáng miểti đình, chửng giấm cho lòng ihành 

điền bộc. 

Phù hộ trong xã-hội, ơn nhờ được lên chốn đầi xuẩn. 

CÚC-HƯƠNG di-mặc (5. c. sao-lọc) 

Dưới đẫy là đôi liễn sao ỉr đinh xá Ngọc-Lâm tĩnh Bắc-gỉang 

1 noi thử Thánh-Thiên công - chúa nứ kiện - tường của hai Bà. 

Đông-Hải chung anh, thiên-vị Trưng-triều sinh nứ-tướng. 

Bẵc nhung chỉ phách, nhân ư ngọc chứ ngưỡng thần uy. 

DỊch 

Linh-Ụií be Đông, trời giúp nhà Trưng sinh nứ-tướng, 

Kinh-hồ 1 giặc Bắc, người nơi bến ngọc ngư&ng thần uy. 

o°o 

Dại hào-kiệt, đại anh hùng, lực tận Trựng-Vướng, cò 

kỉẽìn hàn ngưng xương thủy nguyệt, 

Vi huản cao, vi thê thảng, hon tiêu Hán-tộc, kim hoàn 

hưửng dấn Ngọc-Lâm-Hoa. 

Dịch 

« Thực hào-kiệt, thực anh-hùng những khi giúp ẩớ oua 

Trưng, mặt nước sông Thương, gươm báu trăng lồng còn lấp lánh. 

Còn bẩng-khuầng, còn phảng phất, sau lúc ẩuồi tan giặc Hán, 

cánh hoa bẩn Ngọc, oòng tay thơm nức hãy đầu đẩy.» 

7— Hai bà Trưng cỏ thực thu dược hểt 65 thành 

trên đẫt Lĩnh - Nam không ?— Người đọc sử tới đoạn hai bà 

Trưng đánh đuồi Tô-Định về Tầu năm Canh-Tý (40-43 sau T. 

c.) thường nghĩ rằng hai Bà đá thu phục được 65 thành trên đất 
Lĩnh-Nam vì cuốn sử nào của ta cũng đều ghi chép như vậy. 

Sự thực không hẳn thế. 
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Nay ta háy xét lại điều lầm của Hán sử là cuốn sách đá nói 

Lĩnh-Nám có 65 thành. 

Khầm-Định Việt-Sử tiền biên ( quyền 2 - tò- 4b - 5a) dấn Tiền- 

Hán địa-lý chỉ nói rằng trong đời Tiền-Hán (206 trước T. c. đến 

24 sau T.c. ) nước Nam-Viật chia làm 9 quận: Hai quận Ở giữa 

be con 7 quận ỉr trong đất liền. Tất cả có 56 huyện hoặc thành 

chó- không phai là 65 thanh. 

Theo sự kilm-soẩt của Ngố-thợi-S! khi nhà Hán lấy được 

Nam-Việt đặt ra 7 quận thì : 

_Nam-Hải cổ 7 thành 

_Thượng-Ngô cổ 11 thành 

_Uất-Lẳm có 11 thành 

— Hựp-Phố có 5 thành 

— Giao- Chỉ có 12 thành 

_Cừu-Chân có 5 thành 

_ Nhật-Nam có 5 'thành. 

Cộng được 56 thành. 

Theo Trúc-Khê tác giả cuốh « Cuộ.c Nam-tiển của dần-tộc 

Việt-Nam » 24 năm trước đây cúng có điều pkù-hợp sự kilm-điềm 

của Ngô-thời-Sĩ. 

Vấn-đề thứ hai là bà Trưng- có thu phục đưực cả 56 thành 

trên, đất Lĩnh-Nam không ? 

Trưó-c hết ta phải hiều rằng Lĩnh-Nam bấy giố- gồm cỗ 9 

quận như trên đấy đá nối oà gọi chang là Giao-Chĩ-Bộ (theo Đại- 

Việt sử-ký — sẩch Thoái-thực ký-ván của cụ Trưo-ng-quỐc-Dụng V.-V... 

nhưng sự thực hai bà chỉ có thu phục được hết thầy các thành 

trên đất Giao-chĩ mà thối. Gỉao-ch! đối với ta ch! nên kề các đất đai 

từ Bắc-Việt vào đến Thanh-Nghệ ngày nay, khi đó có J tất cả là 

22 thành (Giao-chỉ 12 thành, Củ-u-chấn 5 thành — Nhật-Nam 5 

thành). Ta cũng lại không nên nghĩ lẳng Lĩnh-Nara là «mrớc» của 
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chúng ta nếu ta trọng điều thiểt-thực tuy rằng trên giấy mực Giao- 

chl-Bộ gom cả hai tỉnh Hoa-Nam của Trung-Quẩc. 

Ta còn cấn-cứ vào chỗ cuộc chiến-tranh giữa hai Bà cùng quân 

đội Đông-Hán chỉ diễn hành, trên nội-bộ đất Việt mà Mê-Linh là 

trung-tâm-điềm, đề có thề tin rằng hài Bà chỉ thu được cổ đất đái 

riêng cùa chúng ta' hồ! đó mà thôi. 

Ta đá bị lăm là do các nhà chép sử Tău căn cứ vào miền Lĩnh- 

Nam là địa-bàn cũ của giống Bách-Việt, coi đẵt Nam-Việt của con 

cháu Triệu-Đằ .là của người Việt nên nhập 9 quận trên đây vào một 

khối đặt tên là Gjao-ch!-Bộ. 

Xét Lịch-sử như trên đá nói thì khi Hán-tộc bành-trựớng quá 

mạnh nhất là từ cuệc chinh-phục của nhà Tần giống Bạch-Việt bị 
thu hút gần hết cho tới khi Đế-quốc Nam-Việt bị tiêu-diệt nổt do 

nhà Tẳy-Hán chỉ còn giống Lạc-Việt chúng ta tồn-tại mãi tới ngày 

nay trên bán-dảo này sau bao nhiêu cuộc tranh-đấu. 

Lấy lê rằng miền Hoa-Nam là đất cũ của chúng ta hoặc coi để- 

quốc Nam-Việt bấy giờ hoàn toàn bị thu hút vào khối Hán-tộc và 

đồng-hóa vời giống Hán-tộc là «nước ta» thật không hựp vời lé 

phải trên thực-tể chút nào. 

8 — Lấng-Bạc có phải ỉà hồ Tây ờ Bắc thành Hanoị 
ngày nay không ? — Lãng-Bạc mà sừ từ xưa đến nay chép là ho- 

Tây ở phía Bẳc thành Hanoi bây giờ thì không đủng. Xét cho phải 

Chú-thích. — 1. Bàn về lịch-sừ’ cùa 6 quận kê trên ta tháy vè đời ©ông - Ngô 

•au này, năm Hoàng-Vũ thứ 5 (226) nhà Ngô cẳt 3 quận Nam-Hải, Thương - Ngô, 

Ưãt - Lâm lập ra Quảng - Châu. Còn 4 quận kia ván đè thuộc Giao - Châu nbirng 
không bao lâu họp lại như cũ. 

2. — Nhà Tây-Háa >au khi diệt được con cháu Triệu-Đà chia phương Nam 

làm 9 quận như trẽn ta đã thấy, nhưng sau này hai quận ©ạm-Nbí và Châu-Nhai 
bị bẫi nên chỉ còn lại 7 quận. 

3. — Mỗi thành thuờ đó là mật huyện có lê lớn bằng một tình ngằy nay. 

4. — Sau này vua Quang - Trung yêu càu nhà Thanh trả lại hai tỉnh Quỉng- 

©ông và Quảng - Tây có lê đá căn - cứ vào chã hai địa - phương này là đất củ cưa 

ngưdi Việt và thuậc về Giao-chi-Bệ sưa kia như sừ Tàu đá ghi chép. 
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Láng-Bạc nếu là HS-Tấy một nơi nhỏ hẹp như vậy đâu phải là chồ 
vẫy vùng của ba quằn. Theo Henri Maspéro do Sách Thủy Kính chú 

quyền 37 tỀr 7 b) Láng-Bạc đây là núi Tiên-Du thuộc tỉnh Bắc-Ninh 

bâỵ giờ. Mã-Việh rút quần ở Tầy-Lý về đóng Ở đó vì có đất 
cao. Láng-Bạc Ở về phía Bắc hai con sông chày về phía Nam 

Giao-chĩ, giữa thành An - dương - Vương tức Cồ - loa, ở phía Tây, 

còn phía Đông là Long - Uyên ở gần phía Nam Bắc-Ninh. Ông 

Ho-Tam-Tỉnh chú - thích Tự Trị Thông - Giám (quyền 43 tờ 6 a) 

cúng nói-: Láng - Bạc ờ cói đất huyện Phong-Khê quận Giao - 

chi, Mã-Viện sau khi dẹp yên Giao-chỉ tâu vua Hán xin chia 

huyện Tây-Lý ra làm 2 huyện Phong-Khê và Vọng-Hải. Như vậy 

mới đúng vì Phong Khê ở sau Bình-Đạomà Tiên-Du là một phần 

của huyện đó... 





CHƯƠNG IX 

BẲC THUỘC LẦN THỨ BA 

(43 — 544) 

NHÀ HÔNG HÁN 
(25 - 220) 

1 — Cuộc cải cách của Má - Viện trên đãt Giao- 

Chĩ_Nhà Trưng bị diệt, tình-hình chính-trị tại Giao-chỉ thay đồi hẳn. 

Trước đầy trong hai thế-kỷ thuộc về nhà Triệu và Tây-Hán dù cũng 

là chuyện người Việt bị người Hán đô - hộ, nhưng chế - độ của hai 

tTĨều-đại này có thl nổi là tương - đối dễ chịu bởi người Hán không 

áp-bức hoặc ràng-buộc người Việt một cách quá đáng, từ chính-trị đến 

phong-tục mặc dầu cuộc tình duyên Việt - Hán trước sau chỉ lầ điều 

ép - uồng. Về mặt chính-trị trong giai - doạn này sự tự-do của người 

Việt khống thương-tồn bao nhiêu nhưng văn hóa cồ-truyền của người 

Việt đá dần dần chịu ảnh-hưởng của Bắc - phương từ khi Tích-Quang 

và Nhậm-Diên hai vị thái thú Giao-ch! và Cửu-chần (dưới đời Tầy- 

Hẩn và Đông - Hán) đặt chần trên đất nước này. Tích-Quang và 

Nhậm-Diên dạy cho dân Giao - chỉ việc cầy cẩy bằng trầu bò, dùng 

điền-khí khai khần ruộng đất, đặt việc mối lái, 11 nghi, hôn-thú, mờ 
các trường học V. V. .. Đó là một chính sách đong - hóa đi kèm với 

sự khai-hóa, sau này tới nhà Đông - Hán vẫn còn thích hợp. Nhứng 

điều mới lạ này ban dầu được dần Giao-chỉ nhiệt - Hệt hoan nghênh 

nhừng sau cúng có điều đụng-chạm dến sự phóng-túng và phong-tục cố- 

hữu của dần Việt, lại thêm những việc bóc lột, tàn nhẫn của những 

thái-thú kế tiếp Tích-Quang và Nhậm-Diên nên cuộc Cách - mạng của 

Trưng-Nứ-Vương mới bùng ra. 

Dẹp xọng cuộc cách-mạng này, Mã - Viện thấy cần phải thiết lập 
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một chế-độ chạt-ché đề kỉm - hãm 8ự tiến-bộ và tinh thần quật - cường 

của dần Giao-chì dồng thời đầ thanh-toán bằng uy - quyền và vó-lực 

những yếu-tố bảo-tbủ còn ngăn trở ít nhiều chính - sách đồng-hóa 

của Trung-quốc. Thực ra những yếu-tố bảo-thủ này không mạnh lam 

do chỗ từ đời Hong-Bàug đẹn nhà Thục, nhà Triệu cho tới thời nhà 

Trưng mở nước dân Lạc-Việt ta còn ở trong tlnh-trạng sơ-khai. Nền 

văn-hóa cố-hữu của chúng ta dù sao cúng chỉ là một sự chớm nở đầu 

cố đủ sức chống lại được nền văn-hóa ngoại lai bấy giờ' dang tràn đầy 

sinh-khí. Mã - Viện đã thắng một cách dễ dàng nhất là lúc này dân 

Giao-chì vừa bại trận, tinh-thần nhường bị tê - liệt, trưÓT một chính - 

sách hoàn toàn dựa vầo sắt máu. 

Má-Viện đi kinh-lý khắp mọi nơi từ Giao-chĩ đến Cừu-chân đặt 
đồn ải, thành trì đề phồng-ngự cuộc dấy loạn. Chã nào có cư-dẳn đống 

đúc, Má-Viện đặt quận huyện rồi dùng người Trung quốc điều-động 

guồng mẩy cai-tri. Nơi nào rộng quá thì chia xẻ ra cho nhỏ đi đề tiện 

việc kiềm-soát của các huyện lệnh. Chỗ nào có thề mơ mang việc 

canh - tác, Mã-Viện cho đào sông khai ngòi. Về luật - pháp, Mã-Viện 

xin Hán - triều ban bố. một ehế-độ riêng biệt cho người Việt, tất-nhiên 

đề cầu - thúc kỹ cằng dần bân - địa. (Hậu - hán - thư quyen 54). 

Vó-i chính-sách mới này giai-cấp phong kiểu và quý tộc Giao-ch! mat het 

uy-quyền và ảnh-hưởng mà Bắc phương dã nhận ró là rat nguy hiem 

cho việc đô-hộ. Về phương-diận kinh tể, xá-hội, Má-Viện củng du-nhập 

vào xứ này mọi phương-thức của Trung-quoc. 

Kết quả cùa cuộc thay trò đồi cẫnh nằy bi-đát như thể nào ? 

Chứng tôi nói cuộc cải-cách của Mã-Viện là điều bi-đát bời chúng tôi 

nghĩ rằng nó đã thù-tiêu một phăn quan-trọng cẩi tinh-than co-hữu cua 

ngưò-i Lạc-Việt là một cái gì cao quý nhất đối với một dân-tộc tuy 

sau này Trung-quổc cúng có sự bù trừ trở lại. 

Theo Đào-duy-Anh, về phương-diện nhân-chủng, buồi đău 

người Lạc Việt cỏ lé còn mang rất ít yếu-tố Mông-Gô-Lích roi 

trải qua hai thế-kỷ thuộc nhà Triệu và nhà Tây-Hán do sự " hỗn 
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hợp Viật-Hán, yếu-tố này tăng thêm lên, nhưng yểu-tố Anh-Đô 

Nê-Diêng vẫn còn giữ phần chủ-yếu. Sau này với Má-Viện và 

cuộc đô-hộ trên một ngàn năm, tạp-chủng với người Hán lại mạnh 

mẽ và ráo riết hơn lên, sự thay đồi trong con người Lạc-Việt 

do đó càng rộng lớn. Chứng cớ là cái mặt của người dàn bà Việt 
đào dược ờ Đông-Sơn dưới dơi Tống sau thời kỳ Bắc-thuộc đá có 

nhiều nét Mông-Gô-Lích duy cái sọ là còn dấu-tích Anh-Đỏ-Nê- 

Diêng. Tuy vậy, tính tình, phong-tục, chế-dộ của người Việt-Nam 

nhất là cùa ngựợi bíuh-dần' dưới các đời Trần, Lê vẫn còn giữ 
được một phần nào cái gi là đặc-biật hay cố-hứu, nếu so với dằn 

Trung-quốc về phương-diện này. Đến nay ta có thề nói rằng dù 

cuộc đong-hóa trong thời Bắc-thuộc đá đi sâu bén rộng vào cơ-cãu 

chủng-tộc và vẩn-.hóa của người Lạc-Việt, nhưng qua thời kỳ nô-lệ 
người Tâu, người Việt-Nam dá lấy tư cách- Lạc-Việt dung-hòa 

nhứng yếu-tố chủng-tộc và vấn-hóa của người Hán-tộc và một ít 

yếu-tố của các giống khác đl thành một nhân-cách riêng. Nhân-cách 

này 'đá được cấu-tạo và đào-luyện trong cắc cuộc' tranh-dấu đay 

gian-lao, đau-khồ giữa những ngày nhục-nhá và vinh-quang luôn 

10 thế kỷ. 

Một điều đắng kề sau khỉ hSn-chủng và dong-hóa với người 

Hán. cái gốc Lạc-Việt chia ra làm hai chi-phái: một chi-phái ở 
đong bằng do sự sinh - hoạt và giao - thông dễ dàng dã chịu khá 

nhiều ảnh-hường của Hán-tộc. Một chi-phái tằn-mác trên các miền 

thượng-du ít tỉếp-xúc với người Hán nên còn giứ được nhiều yếu 

tố Lạc-Việt thuần-túy hơn. Đó là nhứng người Mường mà một 

8Ệ đong bào chứng ta ngày nay còn ngộ 'nhận là dj-tộc. 

Về văn-hóa Lạc-Việt từ cuộc cẳi-cẩch Mã-Viện, ta còn thấy cổ 
8ự biến dồi về kỹ-thuật do những đo cồ dào được ở Đông-Sơn, 

trọng yểu nhất là dồ dồng mà nhà khảo-co-học Goloubevv đặt vào 

thế-kỷ thứ nhất tức là thời-kỳ Má-Viện đang làm mưa nắng ở dãy. 

Nhứng đo đong này chia làm ba bộ : bộ thứ nhất là những trống đồng 

lưới búa, lưỡi rìu, múi mác, mũi tên, gươm hai lưới, dao găm có hình 

người cùng một số đồ trang-sức thuần túy Lạc-Viật nhất là cái trống 

dồng Ngọc-Lư. Bộ thứ hai là cái bình kiều biền-hồ, cái gương kiềụ 
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nhà Hán, nhửng đồng tiền Egú.thù do người Trung-Hoa đem đến 

Bộ thứ ba là nhứng đo mà về mặt ký - thuật dã chịu ảnh - hường 

của Trung-quốc, đại khái cái binh lờn có vết. khuôn những miếng 

giáp đồng, những giao găm, những đo nửa đong nửa sắt. Đề 
kết-luận, ta nhận thấy vài ảnh - hưởng của Trung-quốc giữa thế- 

kỷ thứ nhất, về mọi phưong-diện chưa đậm dà lắm, nhưng sau 

này do cuộc dồ-hộ-của nhà Đong - Hán tiếp tời hon 10 thế-kỷ 
Bắc-thuộc ảnh-hưởng cùa người Hán càng ngày càng mạnh nên 

nhứng đo dùng đào được ở Đông-sơn về đồi Tống chỉ còn là 

đồ gốm của người Trung-hoa, đồ đồng của người Lạc-Việt không 

thấy dấu vết nứa, chắc là mai-một di từ thuở đó. 

Sự-trạng này đậ giúp luận-cứ cho Maspéro đề kết rằng Má-Viện 

là người đầu tiên đá dùng bạo lực cưòng-gian văn-hóa Lạc-Việt tức 

là văn-hóa Trung-Quốc đi sâu đậm vào đời sống của xã-hội chúng 

ta từ cuộc tái chiếm Giao-Chỉ của nhà Đông-Hán. 

Nguyễn-Quang-Lục cùng một ý-niệm kề trêa nói : « Về sau văn- 

họa nước ta bị cớm mái, không nảy được những bông hoa xẩn-lạn ; 

trước tội lỗi lớn lao ấy ta phải nhìn vào Mâ-Viện ». 

2—Cột đồng Má-Viện_Việc Giao-ch! sắp dặt xong xuôi 

Má-Viện có lẽ đá có những phút đắc-chí và rất kiêu-hánh. Y 

cho rằng dẹp nồi hai vị nứ-tướng Giao-chỉ là một kỳ-công, nên 

nghĩ cần lưu ỉại cái gì ở đây đề ghi sự - nghiệp của y vód ngần 

thu, dồng thời y còn muốn dọa nạt người Giao-chỉ nữa : sau khi 

đem phủ - trị về Mê - Linh, y cho dựng một chiếc cột đồng 

rất lớn ồ- chỗ phân-giới Việt-Hoa khắc sáu chứ : « Đong trạ chiết, 

Giao-chỉ diệt» nghía là nếu cột dong này gấy thl giống Giao-chỉ 
cũng chẳng còn. Thật là cả một sự khiêu- - khích cùng là một 

hành-động vô chính trị nứa. Phải chăng y mong rằng nền đô hộ 
của Bắc phương sề muôn năm trưò-ng cửu ? 

Người Giao-chỉ phản-ứng thế nào ? 

Cuộc chõng trọi bằng sắt máu dĩ-nhiên khi đó không thề được 

do cuộc bại trận cọn nóng sốt. Sáu chữ trện cột đong đọ như 
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gai đâm vào mắt, như kim chọc vào ruột ngưòũ Giao-chĩ nên mỗi 

lần đi qua noi này mơi người đều quăng vào chẫ cột đồng một 

hồn đá. Đá mơi ngày mệt nhiều rồi cao như núi lấp mất cẫ cột, 
do đổ sau này người Việt có cầu thơ mìa-mai dưới đây : 

« Cột đồng Má-Viện tìm đẩu thấy ? 

« Chỉ thẵy Tấy-Hầ bóng nước gương. 

Các cồ sử của Tầu và của ta đều có chép chuyện cột đồng Má- 

Viện như trên nhưng các học-giả của chúng ta gần đầy truy tăm 

không thấy căn-cứ của chuyện này ve thực-tế nên đã bác bỏ, cho rằng 

cột Đong Mã-Viện cố thề chỉ là một mỹ-dàm, một giai-thoại. 

Ồng Ứng-Hoè Nguyễn-văn-Tố trong Tri-Tấn (số 14) nỗi ta 

khống nên chép chuyện cột đồng Mã-Viện vì không có chửng- 

cớ đích'xác. 

Trong Đô-thành‘ hoài cề (Bulỉetin des Amis du Vieux Huế) 

ngày 10-11-1943 Ông Đào-duy-Anh có dăng một bài bằng tiếng 

Pháp « Les colonnes de bronze de Má-Viện » nói cột đồng Mã-Viện 

có lé ờ nứi Thành, tức núi Lam-Thành hay núi Đồng-Trụ tên 

chữ là Hùng-Sơn thuộc tỉnh Nghệ-An. Tác-giả cuốn đó cho rằng 

lời phán đoán của minh găn ăn khớp. với sự ghi chép của sách 

Ngố-Lục và Tùy-thư 

Nhưng tác-giả vln dè dặt roi đong ý 'với ông Nguyln-văn-T ố 
rằng không nên chép lời thề của Mã-Viện vào sừ ta v! lời thề ấy 

có thề đã do những người hiếu-kỳ bịa ra huống-ho đến nay vẫn 

chưa tìm được di-tích nào của cột đong Má-Viện. 

Theo sách Lĩnh-ngoại giải đáp, cột đồng Má-Viện ĩr Lâm-Ap 

(Chiêm-Thành) cũng có thuyết nói cột dồng ở Khâm-Châu về phía 

Tây» Tại đầy có núi Phẳn-Mao là giới hạn của nước ta và nước 

1 au. 

Sách của.ta như Khẳm-Bịnh Việt-Sử Tiền-Biên, Nghệ-An thi 

tập của Bùi-Tôn-Am, Vân-Đài loại-ngứ của Lê-Quý-Đôn cúng có 

nói : Đong-Trụ àr Lám-Ap nhưng vỉ Lằm-Ap biệt lập thành nước 
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đến gần 2.000 năm cho nền nhứng tên đặt thường thay đồi, khó 

xét được đích-xác. Người thì cho là ĐSng-Tiụ ở Nghệ-An, người 

thì cho ở Quảng-Ngãi, Pnứ-Yên mà ngày nay vẫn chưa tìm thấy 

di-tích bỏ-ỉ tại Nghệ-An, huyện Hưng-Nguyên cỗ một ngọn núi gọỉ 
là Đồng-Trụ ăn vào giữa làng Phú-Điền và Nghĩa-Liệt, tên chữ 
Ịà Tuyên-Nghĩa. Núi này Ở đong-bằng đột lên một ngọn cao chót 

vót chạy thẳng xuống Lam-Giang. Giửa đinh núi có một bức thành 

gọi là thành Trương - Phụ vì chính Trương - Phụ đời Minh đá 

xây lên. 

Ta háy gác những bằng-cứ vào sách nghìn năm trước. Thử 
xét từ 6, 7 trăm năm sau này thì ta thấy sử ta chép vào khoảng 

tháng 4 năm Nhầm-Thằn (1272) tức là năm thứ 15 hiệu Thiệu - 

Long dời Trần-thánh-Tôn, nhà Nguyên sai Ngột-Lương sang hỏi cói 

cũ Đồng-Trụ. Vua Trăn sai Lê-Kính-Phụ đi hội-khám. Kính-Phụ 
nói: chơ Mã-Viện lập Đồng-Trụ vì đã lâu năm, lạc mất không ró 

chẫ nào. Sau việc này bỏ đi (Khấm-Định Việt-Sử chính-biên 

9. 7. tờ 14b). 

Đển năm At-dậu 1345 là năm thứ 5 hiệu Thiệu-Phcng đồd 

Trăn-dụ-Tôn nhà Nguyên lại sai Vương-sí-Hanh sang hỏi cối cú 

đong-trụ, Vua Trần sai Phạm - sư - Mạnh sang Tău dề biện-luận 

(Khằm-định Việt-sử chính-biên quyền 9-46a). Từ bấy giờ trở đi 

không thấy nhắc-nhở dễn chuyện này nữa. Roi sau đòi Trằn, 

nhà Minh chiếm nước ta được 14 năm cúng không tìm Thấy 
dấu-tích gỉ về cột đồng trụ. 

Việt-sử khảo-lược có cấu rằng 1 Xét vì thuyết đồng trụ các 

sử Tầu cho là một chuyện hay (mỹ - đàm) nên sau theo trước nói 

đi nói lại, thêm bớt mà không biết đích ở chơ nào, duy Thủy- 

Kính chú cho là Cột đồng của Má-Viện dâ đố xuống bề. 

Chúng tôi thiết nghĩ những đền-dàị, miếu-vú, tượng đồng, 

bia da từ thượng cố đến nay dù có thất lạc vì tình-thế chiên tranh! 

ít nhất nó cũng còn được nhớ đến và lưu - truyền qua cửa rmẹng 

của ngưM đời. Nếu quà Mã-Viện có trồng một đồng-trụ ơ đay 

với lời thề nguyền độc-địa như vậy thì do lòng thù oán dân-tọc 
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ta quền sao được. Các sử sách lờ mờ như vậy, chuyện cột đồng 

Má-Viện thiết tưởng không đáng tin lắm chỉ nên coi là một 

giai-thoại không hon không kém. Muốn sao thỉ một giai-thoại về đồng- 

trụ đá có từ lầu năm trong cuộc gập gớ giứa người Việt và 

người Tầu như sau đẳy. Sứ ta qua Tầu thường hay phải ứng- 

đối hoặc thử nhau về thi- tài. Có lăn người Tầu ra câu đối : 

Đồng trụ chỉ kim-đài dí lục 

{Cột đồng ầẽn nay đã phủ rêu xanh) 

Sứ ta là trạng "nguyên MạC-đĩnh-Chi đáp luôn : 

Đằng-giang tự cồ huyễt do hồng 

{Sông Đằng từ xưa mẩu còn đỏ) 

Thật là một cuộc đối đáp thú vị lắm thay ! 

Nếu coi cột đồng Mã-Viện là một mý-đàm thỉ chểp vào sử đề 
làm một cầu chuyện kì chơi cho có thú vị thiết tưởng không hại gì. 

CHÚ THÍCH 

1— Trong lúc quân-đội của hai bà Trưng đang đi tới chỗ thất 
bại thì bà Man-Thiện chiêu tập tàn quân ỏ- quận Phúe-Lộc ( Son 
Tây.) và ỏ' các noi đê tiếp viện thì bị quân Hán đánh tập hậu. 
Bà đã tìm cải thác trong trên ‘dòng trưò-ng giang vào ngày mòng 
mười tháng chạp. (Có lẽ cũng là một khúc sông của NhỊ-Hà ). 
Hiện nay tại làng Nam-An trước là Nam-Ngíiyễn có đền thờ bà. Mả 
Dạ ở làng này là chốn vùi sàu di-hài của vị nữ anh hùng cứu 

quốc đó. 

2— Sau này Mã-Viện chết đi, ngưòi Trung-quốe làm đền thò' trong 
có tượng to lỏm có ý phô-trương cải uy-danh của hắn dề thị oai với 
ta. Đền thò- này ở thị-trẩn Bông-Hưng trông sang đất Moncaý của 
ta. Ở Thủy-Khẵu đối diện với tĩnh Lao-Kay là một tỉnh thuộc 
bièn-giới Việt-Hoa ngày nay cũng còn thấy tẩm biền bằng đá hay 
bằng đòng thì không rõ có đề chữ « Phục Bd-Nhai » 

ỉíìột ngưòi Việt qua thám đền Mã-Viện cảm - khái cỏ bài thơ 
mĩa-mai như sau: 

Trèo non oượt bề biết bao trùng ! 

Một trận Hồ-Tầy chút vấy vùng. 
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Quắc thước khoe chi mình tóc trắng, 

Cần, đai đọ o&i khách quan hồng. 

Gièm chê luống những đay xe ngọc, 

Công cán ra chi dựng tượng đồng. 

Ai đó chép công ta chép oán, 

Công riêng ai đó, oán ta chung. 

3—Một bải đề đền thờ hai bà bằng quốc âm rẵt có ỷ-nghĩa : 

Một bụng em cung chị, 
Hai vai nước vơi nhà. 

Thành Mê khỉ đế bá, 

Sông Cấm lúc phong ba, 

Ngựa sẵt mô’ non Vệ, 
Cờ lau mở động Hoa. 

Ngàn năm bia đá tợc, 

Cồng đức nhớ hai Ba. 

Trong bài'này tác giẳ nhắc đến sự-nghiệp Phù-Đỗng Thiên- 
Vưo-ng đậnh giặc Àn nay đã quá xa rồi mà do sự tranh đấu cùa 
hai vị nữ-kiệt tinh thần dân tộc được phấn khởi nên mới cỏ 
những triều đại oanh-liệt như Đinh, Lê Lý, sau này. Ai kho-i 
cái mạch ái-quốc dỏ, ai đặt viên đả đầu tiên cho nẽn độc-lập 
của nưỏ-c nhà vào những thế-hệ sau nếu chẳng là hai Bà ? 

4— Theo Nguyễn-Quang-Lụ; tác giả cuốn Hà-Nội thảng chạp 
năm 44. Mã-Viện cỏ biều về Hản-đình nói :« ThSn thâm nhập 
đất Giao-chĩ quàn số cỏ 12.000 quân phụ-lực, kề cẳ quân chính - 
quy là 20.000 và 100 chiếc thuyên, công việc hiện đã hoàn-thành.» 

Mã-Viện cho quân-st nghỉ ngori hết năm 44 ròi mò-i vào đảnh 
Cửu-Chân diệt hết tàn quân của nhà Trưng. 

5— Mã-Viện còn mật tèn nữa là Ml-văn-Uyên. 

3. — Trí thức Giao-chỉ dưới thò-i Tây-Hán. — Đối 

vứi dần chúng Giao -chi nhà Đông-Hán không có một chỉnh.' 

sách nào khác ngoài chính - sách thống-trj, nhưng với trí - thức bln-xứ 
thì Hán Triều có sự đề phòng, nghĩa là có dùng mằ không có tin. 

NhỊng chức-vụ quan trọng về chính - trị không bao giò- lọt qua tay 

ngưừi Gjao-Chỉ mặc dẳu bấy giò- nhằn tài Giao-chỉ cúng dâ có một 



I Một cành xây-dựng “ Vạn-Lý Trường Thành ” 

Ị (Hình cùa Tbẽ-Giớỉ Tự-Do) 
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số nào. Đển đời vua Linh-Đế (168 - 189) khi nhà Đông - Hán sắp 

tàn mới có Lý-Tiển là người bản-xứ được cử làm Thứ-sử ờ Giao-chỉ. 
Họ Lý nhiều lần dẳng sớ lên Hán triều kêu nài cho người Giao-chỉ 
được nhập vào hàng quan lại như người Tâu tại Trung-quõc nhưng 

Hán-đế chỉ thuận cho những người đỗ mậu-tài, hiếu-liêm gịữ chức 

lại-thuộc ờ xứ sờ của mình mà thôi. 

Sau lại đến Lý-Căm'tranh đấu một phen nữa. Ông khởi đầu lằm 

lính Túc-vệ của Vua Hán, sau làm đến Tư-lệ Hiệu-úyngang chức Tề- 

tưộ*ng đòú nay tại Hán triẹu cúng mẩy bận yêu cău thiết - tha trước 

sần vua Hán một sự ưu-đãi nhân tài Giao-chỉ. Sự kêu nài làm động 

lòng vua Hán nên sau cũng có một người Giao - chỉ đỗ mậu-tài đi làm 

quan lệnh Ờ Hạ - Dương, một người dơ hiếu - liêm cũng giữ chức vụ 
này Ờ Lục-Hợp. Tiếp theo một ít người nữa cũng được hưởng mọi 

quyền lợi như ngưòũ Tău và từ đấy người Giao - chỉ dần dan có mặt 

trong guồng máy cai trị của Đế-quốc Trung-hoa. 

4_Vần đê vàn học — Văn minh Trung - quốc đi dần 

vào đất Việt ngay từ khi có cuộc xúc-tiếp giứa Nam-Bắc phưomg. 

Cũng như Triậu-Đà nhà Tây-Hán và Đông - Hán đêu nhập - cảng 

vào đất nước của chúng ta tất cả 'cái gì gọi lă văn-hóa của Trung- 

quổc (tử sự ấn mặc, phong-tục, việc thờ cúng, học hành v.v...) Có người 

lấy làm lạ nói rằng : Tại sao người Tầu làm như vậy, họ cứ 
đề dân Lạc-Việt ta ngu tối có lợi hơn không ? 

Theo sự nhận-xét của chúng tôi khi dân Việt còn là những bộ- 

lạc (thời Hong-Bàng) cho tới khi đẵ tới trình-độ bán-khai dưới thời 

nhà Triệu nền văn-hóa thuần - túy Lạc-Việt thề nào đến nay ta 

không ró lắm trên sử-sách. Điều chắc chan là văn-hóa Lạc - Việt 

không chiếu được một ánh sáng nào mỹ-lệ (Xin nhắc các bạn 

đoạn khảo-ỉuận òê Bách-Việt ở đầu cuốn sách này đề hitu tình- 

trọng văn-hóa Lạc - Việt. Kề từ thời Triệu-Đà nhứng ngưửi 

cầm đầu nước ta toàn thuộc giống Hán-tộc và đều ở giai - cấp 

phong-kiến Trung-quốc. Ngoài vai-trò thống-trị họ còn !à những sử-giả 
của văn-hóa Trung-Quốc ở đây nữa. Họ chiếm được phương Nam của 

giống Bách-Việt, thấy đẩt rộng, người nhiều, đất đai trù-phú không 
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thòi cỗ ỷ lẩy phương Nam làm một giang-sơn riêng biệt và cũng không 

khỗi cổ cả cái mộng Hoàng-Đế chẳng kém phần vĩ-đại như mộng cùa các 

Hoàng-để Trung-quốc. Nếu có cơ - hội họ chlng ngại đem dẳn Bách- 

Việt cạnh-tranh với dân Hán bên kia giải Trường-Giang, vì thế 
trong việc tồ-chức quốc gỉa, xã-hội, chính-trị, văn-hca nhất nhất họ đá 

rập theo đúng khuôn mấu cùa Trung-quốc. Có thề rằng họ muốn 

dần Việt tiến hơn dần Trung-quốc là đằng khác nếu họ có đủ 
phương-tiện. Chẳng vậy mầ Ngầm-Ngao đã có mộng lằm Chúa-tề 
phương Nam. Mộng đẹp chưa thành thì số hết, họ Nhầm dành 

ký-thẩc chí-nguyện đó cho Triậu-Đà. Sau này Triệu - Đà có lần 

mang quằn xầm-phạm đẩt Trường-Sa chẳng phai là họ Triệu đá làm 

một việc thử - lửa đó sao tiếc rằng vằo thực - tế giống Hán vẫn 

mạnh hơn nhiều, đồng đào hơn và lại tiến hóa hơn nên họ 
Triệu dành thôi không dám đi xa hơn nữa. 

Nhò- cố óc triều đinh riêng mệt góc trời của quan lại Trung- 

quốc mà dần Việt được sớm thừa hưởng cái gia-tài tinh-thần 

của giống Hán-tộc. Ta còn phải nhờ rằng không những các vua 

quan thời đó đá xấy-dựng'i nền văn-hóa Trung-quốc Ờ đây, lại 

còn cẫ những người trí-thức và có danh-vọng của Trung-quốc (l) thường 

lánh nạn chinh-tri qua phương Nam sinh sống với chúng ta cúng 

đá trực-tiểp hay gián-tiểp đóng vai phụ-tá vào. công cuộc đó nứa. 

(Dưới thời Vương - Máng chẳng hạn) Nếu quà nhửng nhân vật 
ưu-tú của Trung-quốc sang ta không có những mưu - vọng lớn lao 

(lấy Giao-Chì làm đất dụng-vó hay làm của riêng lẳu đời cho mình và 

cho con cháu) biết đầu họ đá chẳng có những hành-động đốt sách và 

chôn học trò như Tần-thủy-Hoàng bên kia núi Ngú-Lĩnh trước đó. 

Ngoài Ta việc cai-trị một dân tộc cũng căn sự tham-gia của dần 

bản-địa thì mọi việc mới dược trôi chầy. Nghi ngờ là một chuyện, 

sự cần dùng lại là chuyện khác, từ trước đến nay các dế-quốc vấn 

phải truyền-bá văn-hóa của mình ở các thuộc-quốc do nhu-cầu trên 

1) Trường hợp Hò-Cương là một nhân vật hữu danh ờ Trung-Quóc. Ông 

treo ẫn từ quan di cư qua Giao-Chỉ khi Vương-Máng thoán-vị. Sau này ông Lý- 

Bôn nhận mình lã dòng dõi của HS-Cương. 
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đây nhất là khi họ mới đặt xong nền đô-hộ. Nhất-đán họ đầu có 

thề mang toàn người nước mình đề đặt vào các guong mẩy hành- 

chính ở các đất lạ. Thêm vào hai lý-do trên đây có thầ rằng các quan lại 

Trung-quốc còn có mậnh-lệnh lập một cuộc đồ-hộ tinh-thần ở nước ta 

bằng vấn-hóa và theo kinh-nghiệm cuộc đô-hộ tinh-thần của các đế-quốc 

khống là điều toàn lợi hay toàn hại bao giò- cả. Nếu ta sáng suốt và có 

tinh-thần độc-lậpbiết lọc bỏ cái-chấtnô-dịch của nền văn-hổa ngoại-lai 

at ta sề lượm được cái điều lợi-ích như ỷ muốn. 

Về phần người Giao-chỉ chủng, ta thấy văn-minh Trung' 

quốc tốt đẹp nên cũng ham chuộng nhiệt - liệt và đá đón chào 

nền văn-minh này như nhiều dân-tộc ,cồ-thời Au-châu dối vời văn 

hóa La-Hy. Roi chứng ta học chữ Hán, nói và nghĩ có khi như 
người Hán. Thậm chí có cả một số người tuy không nhiều trong 

buồi sơ-khai ẩy đá sang tận Trung-quốc đầ học hỏi. Có lề rằng 

sự học ở Giao-chỉ hoi đó chưa được mở rộng tóũ các trình-độ 
cao-cả như bên chính-quốc. 

Cố tiếng trong đám người theo đuềi Hán-học thuở xưa là : 

Lý-Tiển, người Cao-Hưng đất Giao-Chỉ do tài học đá giữ chức 

thứ-sử khoảng niên-hiệu Trung-Bình dời Hán Linh-Đế (173-189) 
Lý-Cam người Giao-chầu làm túc-vệ trong triều Hán (205 trưửc 

T. c. 219) sau giữ chức Tư-Lậ hiệu-úy. Như trên dã nói hai 

ông này đá bền trí tranh-đấu đề các người trí-thức Giao-chấu được 

trọng dụng vào các dịa-vj ngang hàng với người Tầu. Trươog-Trọng 

người Hợp - Phố cỏ tài biện-bác và nhanh trí khôn cùng làm một 

chức hầu cận vua Hẩn sau làm thái-thú Kim - thành đã biết giữ 
gìn thề-diện quốc-gia trong khí ứng-đối với vua Hán. (Vua Hán 

một hôm có hỏi : Dần Nhật - Nam đều hướng về phương Bắc, 

chầu mặt trời phâi khồng ? Ổng Trương-Trọng trả lời: Tên quận 

cúng có nơi gọi là' Vân-Trung hoặc Kim-Thằnh, nhưng sự thực 

có thể đâu. Quận Nhật-Nam, mặt trời cũng mọc ở đàng Đống 

còn chỗ ở cửa quan vàdẳncúng tùy theo phương hướng, hoặc Đông, 

hoặc Tây, hoặc Nam hay Bắc... chứ không nhất định về phía nào). 

Tinh-Thiều cúng là một nhà văn học thuở nhà Lương (505 
543) cai trị Giao-Châu. Ông không thèm nhận chức Quảng-dương 
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môn-lang đo Sài-Tiến thượng-thư triều Lương dề-nghị. Ông lui 
về quê hưong gau giúp ồng Lý-Bôn (Lý-Bí) năm 544 đánh đuồi 
Thứ-Sử Tiêụ-Tư lập ra nưó-c Vạn-Xuằn. Khương-công-Phụ đậu 
tiến-sĩ dưới đời Đường-đức-Tôn (789-804) làm quan đến chức 
Bình-chương (Annam chí-nguyện). 

Chổng tôi giới-thiệu đầy mấy nhà khoa-mực và văn-học thời 

Bắc - thuộc đề các bạn đọc hiều sự truyền - bẩ văn-học của Sĩ- 

Nhiểp, Nhậm-Diên, Tích-Quang đá cổ thề tạo nên những đậ-từ 
saụ này đến bực nào. Nhìn vào dầy ta thấy được ăn được học 

được đầy đù phương-tiện vật-chất, tinh - thần khẳ - nẵng của trí - 

thức Giao - chi dưới thời Hán-thuộc nảy nơ chẳng kém gì trí» 

thức Trung-quốc. Ngoài ra những nhân vật trên đây dã từng 

gỉữ chức Thái-thú, Thứ-sừ, và Tiết-độ-Sứ do chính người Tàu 

đặt ra thì rS người Giao-chấu bấy giờ làm cho các vương-triều Trung- 

Trung-quõc kiêng-nề, e-ngại là phải. Và ông Lý-Tiến cùng Lý-Cầm 

dấng thư lên vua Hẩn-đếđòi được dái ngang người Hán không thề 
không căn-cử vào thực tài của những trí-thức Giao-ch! bạy giờ. 

Ngoài ra ta lại nhố rằng các nhà trí-thức trên đây đã dự 
một phần quan-trọng trong việc truyền bá Hán học và trong 

việc cai trị Giao-Chỉ đời bấy giờ. Thân thế và sự nghiệp 

cùa họ cúng là một điều đá có ảnh-hưởng cho phong-thề đần-tôc 

và đá nầng đớ đồng bào ít nhiều về mặt hành chính. Có người 

chê rằng bốn người này chĩ là tay sai cho các Đế-quõc đời bấy 

giò1 thì dù sao mọi hoạt-động của họ đều không đáng ke. Xét lời 

"phê binh cổ phần quá nghiật-ngá và quá câu-chấp bởi ta nên nhìn 

nhận ẳnh-hường của họ nếu quả họ đã gằy được một ảnh-hưởrig. 

nào khà-quan, và chấng trong khi chưa đủ sức chống lại kẻ mạnh 

thl háy học đòi cẩi tài giỏi của kẻ mạnh đâu có phải là chuyện 

vô ích. Còn việc khối-phục độc lập, mưu-dồ phứ cường phải 

tùy thời, tùy thế chẳng hơn cứ đóng cừa ngồi nhà đề ôm lấy 

sự u-tối sao I Mà thái-độ cố - chấp, tlêu-cực đâu có là một lợi- 

khỉ, một phương-tiện tranh-đấu bao giò’ ! 

5 — Phật-đồ đắ ảnh-hưửng đễn nền văn học của ta 

thuử xưa thề nào? — Đạo Phật lan vào đất Việt do đường 
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An-độ-Dương, và do các nhà cai trị Trung-quốc. Tôn-giáo này 

du-nhập vào xứ-sỏ- chúng ta trong thừi Bắc-thuộc qua ba thời 

kỳ : 

A.— Từ đău thế-kỷ thử III đến hết thế-kỷ thứ VI. Ban đầu, 

Khang-tấng-Hội (Sogdien Seng-Houei — 288) thử đến Khưong- 

Lưcrng-Lầu-Chí (Indoscythe Kaỉyanaruci — 255 hoặc 256) rồi tối 

các thày tu Ấn-Độ Ma-!a-kỳ-Vực ( Ksudra — 294 ) là những nhà 

truyền bá Phật-Giáo trước nhất. Sau là Mâu-Bắc ( Meou - Po ) người 

Tầu vì nghiên cứu Phật-Giáo mằ tới Bắc-Việt. 

B— Sư, Ti-Ni Da-Iứu-Chi (yinitaruci) từ năm 580 đến Bắc. 

Việt giảng dạy tại chùa Dâu về Thiền-Tồng và lập mệt tồng-pháj 

ở Blc-Ninh lãy danh-hiệu xứ đó. 

c_Vô-ngôn-Thông (họ Trịnh) sang trú ở chùa Kiến-Sơ. làng 

Phù-Đòng, huyện Tiên-Du, lỉnh Bắc-Ninh hoi tháng 9 năm Đường 

Nguyên-Hòa thứ 15 ( 820 ) tu theo lối « Bích-Quan » của Đạt-Ma 

(Bodhidharma) và lập Ở chùa đó mệt thiền-tông mớị. 

Các Phật-đồ kề trên đây trong khi truyền giáo đá gián-tiểp giúp 

việc mở mang văn học của chúng ta rất nhiều buoi đầu tiên suốt 

700 năm. Rồi sau Vô-ngôn-Thống, nhiều tấng-sĩ ra đời. Bọn người 

này đá phải dùng Hán-học làm cái chìa khóa đ! mở cửa Phật và 

khi giẳng dạy kinh kệ nếu không uyên-bác về Hán-học đầu có thl cắt 

nghĩa đưực cái diều mầu-nhiệm, sầu-xa của Phật-giáo ! Ta cồn nên 

nhớ Tằng dưới triều Đường có bốn vị cao tăng. Vồ-Ngại tu ờ chùa 

Son-Tĩnh hạt Cửu-Chân, Phụng-Đỉnh, Duy-Giẩm... đã sang cậ bên 

Trung-Quốc giảng kinh trong cung Vua và khi già mới trừ về 
nưức. 

Ngoài ra tẵng-giứi Việt-Nam sau thừi Bắc-thuộc cúng sản-xuất 

được nhiều vị khác nứa dự vào văn-học, chính-giới và đóng nhứng 

vai trò rất quan-trọng. Chúng tôi xin kl ừ những trang sau. 

Đề kết-ỉuận vấn-đề vẫn-học thời Bắc-thuộc chúng ta có thề tóm 

tắt rằng do việc người Trung-Hoa đặt chủ-quyền trên đất Giao- 

ẹhì mà nước ta dần dần trả* nên mật nước cố văn-hiến, có nhiều 
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thuần-phong, mỹ-tục. Đồng thòi ta bỏ được nhiều điều man-mọi. 

Đó là một sự lợi ích vĩ-đại không ai cái được. Đem sự đau kho 

dưới sự thống trị của ngoại-bang mà đồi lấy một nền vấn-hóa sáng 

sủa tốt đẹp, người Việt thức-thời chúng ta hẳn không phàn nàn, đâ 

đành rằng người Việt học chữ Hán chỉ mới biết đại-khái vẹ mặt 
văn-tự, từ-chương mà thôi, chứ chưa thật đã đi sâu vào cói học- 

thuật và tư-tưởng cao-siêu của Trung-Quốc. Huống hồ vào đời 

Tần-Thủy-Hoàng xảy việc đốt sách nho, chôn học trò (246-208 tr* 

T. c.) tất nhiên sách vở đưa sang đầy không đầy đủ được. Tuy vậy 

trong giới văn-học bấy giò' cũng ẫã có nhiều người tỏ ra thông-minh 

lẫi-lạc chẳng kém gì các đanh-sĩ Trung-Quốc, xem như việc xướng 

họa và ngoại-giao dưới dời Lê-đại-Hành với Bắc-triều sau nãy thì 

ró. Và sử chép rẳng vì bài thơ tiễn sứ (tiễn Lý-Giác) mà Giao- 

chỉ là một nước mới mẻ non nớt đá nồi tiếng văn-hiếtt đối với 

người Tống. Các học-giả hiện-đại trách văn-hóa của Trung-quốc 

đã thoát thai ở chế-độ phong-kiến vì vậy văn-tự chỉ vụ điều phù- 

phiếm, khoa - cử có tính nô-dịch, tư-tưởng của Phật, Lão tuy có 

cao nhưng có hại cho sự tiến-hóa của xá-hội và quần-chúng do 

những chủ-trương hết sức tiêu-cực. Những tư-tưởng này hầu như 
đã bị các vua chứa lợi dụng phồ - cập vào đại-chúng với mục- 

đích ngu-dần và tiêu-diệt tinh - thần tranh-đãu của họ trước moi 

vàn-đề quyền-lợi. Sự thật văn-minh, học-thuật của Trung-Quốc 

quả có vài nhược - điềm đáng lẽ nó phải có tính - cách thiết 

thực hơn, nó phải gồm các khoa-học, kỹ-thuật giúp đời sống vật 

chất của dại-chúng được dễ chịu, phong phú và mở mang trí-nao 

của con người, dề mọi tầng lờp trong xã-hội cùng tiến vầ cùng 

hưởng hạnh-phúc. Các giai-cấp có cùng tiến như nhau, cùng hưởng- 

thụ như nhau xã-hội mới là một tẵ-chức chặt chẽ, một khối vững 
vàng, phú-cường. 

Đám trí-thức mà nhiễm tư-tưởng xuất-thế coi cuộc dơi là 

mộng-ảo, kiếp người ngắn ngủi như kiếp phù-du, chỉ ham chuộng 

chử nhàn, lấy rượu, thơ, giăng, gió, làm bău bạn thỉ ai là kẻ io 
chuyện thiên-hạ ? 

Giai-cap tn-thưc là giai»cap lĩnh - đạo quốc - gia mà quan* 
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niệm nhân-sinh như vậy quả thật là tai hại và nguy-hiềra hết chỗ nói. 

Các nhà thơ, nhà văn của ta, đại-khái Cao - Bá “ Quát, Chu- 

mạnh-Trinh, Nguyễn - Khắc - Hiếu, Đoàn - như - Khuê chẳng hạn 

đá là những hình-ảnh sống của phái nhà nho Trung - quốc. Xin 

kề mấy câu thơ của mấy vị trễn đầy làm luận-ỹứ : 

Bóng thiêu quang thấp thoáng dự&i Namsan 

Ngoảnh mặt lại, cừu hoàn coi cũng nhỏ, 

Khoảng trời đất cồ kim kim cồ 
Mảnh hình hài có cổ không không. 

Lọ là thiênAứ Oạn chung 

Chắc đâu chuyện phò bình tán tụ 

Lưng bầu rượu say cằ cồ lụm 

Ba Vạn sáu nghìn ngầy là mấy 

Cảnh phu-du trông thấy cúng nực cườỉ. 

Cuối thế-kỷ vừa qua, do sự va- chạm với sức-mạnh của Tây- 

Phirơng thày trò Khang - hữu - Vị là những trí - thức cấp-tiến của 

Trung-quốc dã nêu cao phong-trào tân-học và dã bài-xích k|ch-liệt 
cựu-học dề chấm dứt những ảnh-hường tai-hại của nó. Các sĩ- phu 

Việt-nam cũng hưởng ứng nhiệt-liệt với các công cuộc duy-tần cùa 

các lân-quốc (Trung-hoa, Nhật-Bản) .cho tới ngày nay nhiệm-vụ cãi 

cách học-thuật qnốc-gia còn là một vấn đề khan-cấp giữa chúng ta. 

6— Một vài điều sai 1'âm về Sỉ-Nhỉẽp.— Chép thằn thế và 

sự-nghiệp của Sĩ-Nhiếp một lương-Iại có tiếng trong thời Bắc-thuộc 

trọng nhậm ở nước ta giữa buồi loạn-ly nhiều nhà chép sử đã dề-cao 

một cách quá dáng vai trò của vị quan cai-trị này : người ta tôn 

Sĩ-Nhiếp lên bậc Vương có người tặng cho Sĩ-Nhiếp một sự-nghiệp 

vĩ-đại hơn_ nữa bằng cách gọi' Sĩ-Nhiếp là Nam-bang học-tồ. Chưa 

hết I Người ta còn gội thời Sĩ - Nhiếp cai - trị Giao - chỉ là một 

kỷ (Sĩ-Vưoug-kỳ). 
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Chúng tôi không phủ-nhận công-nghiệp đáng kề của Sĩ-Nhiểp 

tiong ngót nửa thế-kỷ ở nước ta nhưng chúng tôi muốn đính 

chính bằng những dòng dưéri đây những điêu g! thiếu sự xác 

thật •• năm Quí-mùi (203) là năm thứ 3 đời vua Hiến-đế ông 

Sí-Nhiếp bấy giò1 làm Thái-thú cùng với Thứ-sử Trương-Tận xin 

Hán-đế đồi Giao-chỉ ra Giao-Châu. Trong lúc bên Trung-quốc CÓ 

giặc cướp nồi lên lung tung thì ở Giao-chầu cuộc rối loạn cũng 

nhóm lác - đác ở nhiều no-i. Ông Sĩ-Nhiếp đá khéo léo' trong 

việc cai-trị nên bảo-vệ được trật-tự ở Giao - châu, ông ‘giữ 
đủ ỉế - nghĩa với Hán - triều (tiến-cống), được Hán phong làm 

An-Viễn tướng-quân Long-độ-dình-hạu. Sau này Trung-quốc lầm 

vào thế chân vạc do sự tranh-giành ảnh-hưởng của ba nhà : Bẳc- 

Ngụy, Tây-Thục và Đông-Ngô, thì Giao-châu nằm trong khu-vực 

Đông-Ngố, Sĩ-Nhiểp liền theo về nhà Đống-Ngô. Ông cúng vấn 

giữ được hết thảy mọi quyền hành như với Hán-triều xữa kia. Tính 

ra tuy ông không là thứ-sử nhưng đá dặt được rất nhiều ảnh-hưởng 

ở Giao-chl xuốt 40 năm trường. Chính-trị cùa ông rất là sáng-suốt 

ở chã biết an-dằn, trọng-đáì trí-thức, được toàn-thề nhận-dân Giao 

châu ái-mộ và tôn-sùng nhừ vậy đja-vị của ông mới bền vững 

được lâu dài. 

Còn đối với các vương-triều Trung-quốc, ông khéo tùy thời 

.nghía là gió chiều nào ông che chiều ấy, Người ta còn kêu ông là 

học-tồ Nam-bang, đó là theo trong lệnh-chĩ của Trịnh-Tạc 1657_ 

1682 và lệnh chỉ của Trịnh-Sâm 1767—1782 chép trong quyền 

Sĩ-Vương sự-tích trang đầu do bản sao củạ Trường Bác-cồ số 
A-426 tờ 41 b và 46a—trong bia đá làng Tam-Á và làng 

Lúng-Khê, phủ Thuận - Thành, tỉnh Bắc - Ninh, do Ông Nguyễn- 

Quán đỗ Thám-hoa, khoa Kỷ-hợi (1659). 

Về vẩn-đề này trong chính-sử không thấy chép Sĩ-Nhiếp đem 

chứ nho sang Việt-nam, ngóài câu : « Nước ta thỏng thi thư, tập 

lế-nhạc, gọi lạ văn-hiến bắt đầu từ Sĩ-Vương » bởi văn-hóa Trung 

quốc nhập - cảng vào Giao-châu đắ có từ 3 thế-kỷ trước khi có Sĩ- 

Nhiếp. Tới khi Sĩ-Nhiểp cầm quyền ỏ* nước ta, người Giao-chẳu 

áá có một sọ đS hiếu-íiệm và mệu-tằi rồi. Ngoài xa nếu có chỗ tôn 
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thời Sĩ-Nhiếp là Sĩ-Vương-kỷ có lé bởi sử-thần giận trong khoảng 

100 nấm qúan lại Tầu không cỏ người chính-thống, trong sạch, 

nay gặp một nhân quan như Sĩ-Nhiếp, dân đưực yên vui hưn 40 

nấm nên đâ đặc biệt tôn Sĩ-Nhiếp làm Vua. 

Sự thực Sĩ-Nhiểp tuy có tiếng là tồng-đốc cả 7 quận nhưng 

chưa hề giữ thực quyền trên toàn cói Giao-châu bao giờ. Trong 

dời Sĩ-Nhiếp, chính ra chỉ có Tnrong-Tấn được vua Hán Hiến-đế 
phong làm Thứ sử Giao-chầu mà thôi. Ta nện nhớ châu cai trị 
quận. Còn nói về ảnh-hưởng thì lấy sự công bằng mà nói Đào- 

Hoành bốn đời, Đã-Viện.ba đời làm thứ-sử, độc quyền cả Chầu- 

giao còn gằy được nhiều sự-nghiệp hờn Sí-Nhiếp. 

So sánh với Tích-Quang và Nhậm - Diên lấy dạo-đức, lễ-nghi 

dạy dằn Giao-chỉ và Cửu - chân đề cha con, chồng vợ, thây trò, 

bằng hữu thương yêu, kính mến nhau, sự-nghiệp của Sĩ-Nhiếp chưa 

dễ đá hơn. Và đến như vậy Tích - quang, Nhậm - Diên còn chưa 

được chểp riềng Ta một kỷ. 

Cổ người nghĩ rằng Sĩ-Nhiếp được gọi là Sĩ-Vương là vì triều Trần 

phong ông làm Đại - Vương theo lệ phong tặng bách thần, sau Ong 

Ngố - Sĩ - Liên dưới dời Lê đá nhằn tước Đại-Vương mà chép lầ Sĩ- 

Vương. Dù sao chúng ta cúng phải nhận rằng việc tôn-sùng ông Sĩ 

Nhiếp làm vua cúng có một vài phần dích-dẩng do ông đẵ dùng chính 

sách nhân nghĩa đối với dân ta xưa kia và đá có công gầy nên một ký- 

nguyên vấn-học cho dân ta. Còn chuyện ống đá đem chớ Nho sang dạy 

ta đău tiên thì không đúng. (Ý-kíến của Ững-Hòe Nguyễu-vău-TỐ) 





CHƯƠNG X 

CUỘC CẮCH-MẠNG GIẢI. PHÓNG DÂN-TỘC 

THỨ HAI CỦA DÂN GIAO - ch! 

1.— Bà Triệu khởi nghía chõng Ngô,— Thửi-cuộc của 

các vương triều Trung - quốc bấy giờ thường luôn luôn có ảnh-hưởng 

đến Giao-châu. Trên đây đá nói nhà Đông-Hán đồ thì Trung-quốc 

chia ra lầm nước Bắc-Ngụy, Tầy-Thục và Đông-Ngô. Giao-chầu 

thuộc khu-vực của nhà Đông-Ngô. Tuy rằng Sĩ-Nhĩếp lúc sinh thời 

rất khôn ngoan chịu lệ-thuộc về Ngố-Chù nhưng tình thế Giao - châu 

dưới con mắt của nhà Đòng - Ngô chỉ có thề coi là một chuyện tạm 

thời bởi khi dó nhà Đông-Ngô mới ra đời. Khi thế của Đông-Ngô 

hầu vững thì triều - đình Đông,Ngô không chịu đề kéo dài chế-độ tự 
trị ở Giao-châu nữa. Đông-Ngô cũng muốn thi-hânh thề-chế trực trị 
tại Giao-châu vì xét có lợi hơn hoặc dề nắm chặt được dằn bị trị hơn. 

Lúc này Sỉ-Nhiếp qua đời (năm Bính-Ngọ 226 sau T.L. ), con là 

Sĩ-Huy tự-động lên thay quyền Tháị-thđ. Đông-Ngô liền xểp đặt lạỉ 
mọi việc, chia dẩt Giao-chầu từ Hợp-Phố về Bắc đặt tên là Quảng - 

chầu cừ Lứ-Đại làm thứ-sử. Từ Hợp-Phố về Nam gọi là Giao-châu, 

Đẩi-Lương làm thứ-sử. Còn quận Giao-ch! về miền Bắc-Việt bấy giò- 

có Trần-Thì làm thái-thú thay anh em Sĩ-Nhiếp. Chế-độ trực-thuộc 

thời Tây-Hán tái-diễn. 

Thật là một cuộc thay đồi lớn lao và đột ngột. 8j-Huy chống 

lại việc thay đồi đó nhưng sau thấy binh-lực cửa bọn Lứ-Đại 

mạnh năm anh em Sĩ-Huy, phải thuận theo lời chiêu-đụ. Lữ-Đại 

lừa xong Sĩ-huy bắt chém cả bọn roi đưa đầu về nộp triều-dìah Đông. 

Ngô. Trong lÚ£ này quận Cửu-Chân cũng rối ren. Lữ-Đạị lại một phen 

nữa đem quần đánh dẹp giết hại hàng vạn người rồi phái các chức 

tồng-sừ-sự tới tuyên truyền đức-hóa của vua Ngô, Các nước Lầm 
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Ap, Phù-Nam, đều cho sứ sang cống. ĐI thường công Lữ - Đại 

Ngô-chủ -phong thêm cho y chức Trấn-Nam tướng quần. 

Dưới chế-độ của Hán triều dần Giao - chỉ đá đau khằ lầm than. 

Cùộc thay đồi mới mẻ này với Đông-Ngô cúng không cải-thiện được 

đời sống của Giao - chỉ phần nào. Trái lại chế-độ trực-trị của Trung- 

quốc bao giờ cúng là tàn ác do sự tham bạo của các quan lại cắt qua 

đây, vỉ vậy lửa loạn lại âm-ĩ cháy trong tẳm hồn người Giao-chỉ. 

Năm Mậu-thìn (248) tức là năm thứ II nhà Đông-Ngô khi Lục- 

Dận sang làm thứ-sử Giao-châu, non sống Viật - Nam lại sản xuất 
thêm một vị nữ-kiệt. Một phen nữa ngọn cờ nương-tử dược phất lên 

tại quận Gửu-Chân theo gương hai chị em bà Trưng trước đó 2 thế- 

kỷ. Lần này người khời cuộc Cách-mạng năm Mậu-thìn là một 

thiểu-nữ sinh trưởng ở huyện Nông-Cống, tỉnh Thanh-Hóa mới 

trên 20 cái xuân xanh tên là Triệu-thị-Trinh, cũng thuộc dòng quý tộc, 

và đang độ đào tơ sen ngó (có sách chép tên là Triệu-Nguyên). Người 

Tầu sau này căm giận đặt tên là Triệu-Au. Chứ Au có nghía 

]à « mụ *. 

Bà Triệu (người Việt tốn là Bà đl tố lòng sùng-kính thêm) 

trong cuộc cách-mạng Mậu-thỉn cúng biều-dương sự phấn - uất của 

quý-tộc đối với quân thống-trj. Bà mồ - cội cha mẹ từ thuờ 
nhỏ nên phải ờ với anh là Triệu-quốc-Đạt. Bà gập người chị dầu cay 

nghiệt. Sự cay nghiặt đó đã vl bà Triệu có những tính tình hiên- 

ngang, khác hẳn thiên hạ, nên những ngưửi đàn bà tăm thường không 

sao chịu đựng được, ơ cố gái thơ ấy có cả một sự cương - cường, 

một tỉnh-tnần bất-khuất dáng lé nó phải phát xuất ở tâm hon một 

đấng nam-nhi. Có lẽ vì các dị tính đó mà bà Triệu đá giết chị dầu 

đl khỏi có sự cản trở trên con đường tranh đấu cho dân cho nước 

của mình. Không những bà có trí anh-hùng, bà lại có sức mạnh, 

có mưu - lược nên hàng nghìn trắng-sĩ xin theo dưới cờ và cùng 

vào rừng núi đề mở cuộckhởi-nghĩa. 

Buồi đầu ông Triệu-Quốc-Đạt khống tán thành công cuộc 

của bà và lẩy nhứnẹ lời lé thông thường đầ khuyên can, nhưng 
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Sau ổng chịu theo ý kiến của em, xểt cuộc tranh-đẩu dầu thành hay bại 

vấn là điều hưu-ích. Bà Triệu, trong cuộc biận-luận vóú anh đá đề lại 

sau này trong Lịch-sử một lời khẳng-khái bất hà ngàn thú : 

« Tôi muổn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém 

cá tràng-kình ở biền Bông,, quét sạch bờ--cõi đề cớu dân 

ra khỏi nơi đâm đuổi chứ không thèm' bát chước người đời 

CÚI đốu còng lưng làm tì-thiểp cho người ta...» 

Ông Triệu - Quốc - Đạt cùng Bà khởi bỉnh đánh vào quận Cửu. 

Chấn. Trong chiến trận bà tỏ có can - đảm phi thường nên được tôn 

lằm chù - tướng. Bà mạc áo giáp vàng, cừỡi voi xông ra trước quẫn 

địch như đi vầo chơ khống ngươi. Tiếng « Nhạy-Kieu tướng quấn » 

một thời đá vang lửng côi Giạo - chẫu, và từng làm khiếp đảm quần 

Ngô luôn trong 6 tháng. Sau cuộc chiến đẩu vỉ quân cố thế ít nên bất 

lợi dần. Bà lui binh đến xã Bo - Điền íngày nay đồi tên là Phủ-Diln 

thuộc huyện Mý-Hòa. Thanh-Hoa) rồi tự tử. Đề kỷ - công người nứ 
chiến-sĩ đá hy - sinh cho nền Tự-Do của dần tộc, Vua Nam - Đế nhà 

Tiền-Lý cho dựng miếu thờ và phong là « Bật chính anh liệt hùng 

tầi trinh nhất phu-nhân ». 

Cuộc cách-mạng Mậu-thln (248J bị rập tẳt thl 16 năm sau (năm 

Giáp-thần 264) đất đai Giao-châu lại qua một cuộc phân chia khấc. 

Nhà Ngô hợp đất Nam - Hải, Thương - Ngô và Uất - Lâm lại thành 

Quẵng-châu, đặt Chầu-trị ở Phiên-Ngung. Hợp-Phố, Giao-chĩ, Cửu 

chần và Nhật-Nam thành Giao-chầu. Châu - trị dóng ở Long - Biên. 

Xét như vậy đất Nam-Việt của nhà Triệu xưa kia do cuộc phần chia 

nằy thinh ra Giao - châu và Quảng - châu bầy giờ. Việc này có tính 

cách tập-trung dề tiện việc cai trị. 

Trung - quốc từ khi có cuộc tam phân Bắc - Ngụy. Tầy-Thục và 

Đồng - Ngô lại mờ màn ra nhiều cuộc biến - loạn. Sau nhà Tấn phá 

dược nhà Ngụy rồi dem binh chiếm Giao-chầu. Nhà Ngô phái tướng 

Đào-Hoàng sangdằng lại. Sau đó Đào - Hoàng được phong là Giao- 

châu-Mục cho đến năm 280, Ngố mất thì Đào-Hoàng đem Giao-châu 

nộp cho nhà Tấn. Họ Đào được giữ nguyên địa-vị 
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Cuộc tập-trung đất đai trên đây của nhà Đông-Ngố dầ ĩiế điều 

khiền guồng máy cai-trị không đạt được mục - đích. Bọn quan lại 

của Trung-quốc trưó-c tình-trạng đại loạn, loạn từ chính-quốc sang 

tới thuộc-quốc, tất-nhiên thấy địa-vị của mình luôn luôn bất chắc 

nên chì lo vơ vét cho đầy túi, huống-ho tử bao nhiêu đời họ lại 

nhiễm cái bệnh phong-kiến hay sinh-trưửng Ờ cái huyết-thống 

phong-kiến vốn sin chất tham tàn. Cọn dân Giao-chẳu từ hai cuộc 

Cách-mạng Trưng, Triệu bắt đầu đứng trước cái đà đẵ mỏ-, hoàn 

cànỉt chính-trị khắt-khe lại luôn luôn thúc bách nên họ không sao 

ngừng tranh đấu. Đến đời nhà Tấn đã không có sự thay đồi tốt 

đẹp nào lại tệ hưn là đằng khác. Tẩn dựng đưực cơ-nghỉệp 

xong txên đất Trung-Hoa liền phong cho bà con thân thuộc trẩn 

giữ các no-i ,làm vầy cánh. Bọn này tranh nhau quyền lựi đem quân 

đánh phá lẫn nhau. Chính họ dã thậc sinh ra mệt phần lớn sự biến 

loạn ngoài những hành-đọng nhũng-lạm. Từ Ngô qua Tấn, dân 

Giao-chỉ thường nồi lên giết bọn thái-thú. Trong nước không mấy 

khi có sự yền ồn. 

Theo tài liệu của N guyến-quang-Lục đầu năm Tháí-Khang, 

ồng vua cuối cùng nhà Ngô là Tồn-Hạo hàng Tấn Irong tình thể 

vong-quốc cỗ viết thư khuyên Đào-Hoàng nên giải giáp. Nhận 

được thư này Đào-Hoàng khóc lóc thảm-thiết luôn ba ngày. 

Phải chăng kẻ biên-thần ấy đã nặng tình với thuyết << Trung thân 

bát sự nhỊ quân » Sau nhứng phứt nát lòng họ Đào gửi trẳ 

Sn tín Oe Lạc-Dương, ọua Tấn cảm lòng trung-nghĩa của Đào 

cho ở lại chức cũ, 

Đào-Hoàng hàng Tấn khiến ta nhớ đển việc Sĩ-Nhiểp hàng 

Ngô, Ta thẵy Sí-Nhiếp hàng Ngô còn đo lòng mến tiếc miếng 

đỉnh chung, nhưng Đầo-Hoầng theo TSn quả là sự bất-đẵc-dĩ 

cửa ' người quẫn - tử, cảa ké nhấn-giả chỉ biết có tha thiết với 

sự-nghiệp mưu-đồ hạnh phức cho dấn. Xét ẩn đức Đạo đã thi 

thố tại Giao - Châu luôn trong 30 năm ta được phép phê-bình 

như vậy. 
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2.— Cuộc quẵy rõi của quằn L&m-Ẵp— Trên đây 

cbúng ta thấy dưới đời nhà Tẩn dân Gỉao-chầu có phần cơ-cực 

hơn bao giờ hết. Họ bị lôi cuốn vào cuộc đánh phá lẫn nhau 

của cấc thân vương nhà Tấn khi đó giứ quyền ở các pbiên-trấn, 

ngoài cái nạn bị bóc lột đá tự lâu thành m,ột sự-trạng thường-trực. 

Sự đói khồ trong dấn gian cũng là một mầm biến loạn nứa. Thêm 

vào đó là sự quấy nhiễu của nước Lằm Ap. Vị-trí của nước này 

kề từ tỉnh Quảng-Bình, Quàng-Trị là quận Nhật-Nam vào tới phía 

Bắc bô1 cói Chấn-Lạp là đất Nam-Việt ngày nay. Người ta phỏng 

đoán cơi dễ người Lầm-Ẫp thuộc giống Má-Lai theo văn-minh 

Ản-độ và giống Mâ-Lai tức là giống Anh-Đô-Nê-Diêng (indonésiens) 

xưa kia bj giống Aryens dúồi ra khỏi An-đệ roi lan tràn vào bán 

đảo Ãn-độ-China. (l) Họ hợp với giồng Cao - Mên và giống 

Chiêm-thành trong khi một chi-phái cùa họ hợp với giống 

Mông-Cò và dân-tộc Việt-Nam. 

Ve phương-diện nhấn-chủng cổ thề có một vài chơ lờ mờ 
nhưng xét chính - trị, tập - tục thì rô rệt văn - hóa của họ là văn 

hóa Ản-độ. Họ là một qũốc-gia cưò-ng thịnh có uy thế ờ miền 

Nam bán-đảo của chúng ta kề từ đệ-nhị thế-kỷ. Bấy giờ họ hay 

nhòm ngó về phía Bắc nên thường đem quân quẩy nhiễu địa 

phận Nhật-Nam. Khi dần Giao-chỉ ta còn thuộc nhà Đông-Hán, 

tại dịa-điềm này có một quan cai-trị Tầu trọng-nhậm đề phòng sự 

đánh phá của Lằm-Ảp. Qua các triều đại sau như (dời Tam-quốc, 

đời Đông-Tấn) Sự rối loạn ơ đất Nhật-Nam luôn luôn tiếp diễn. 

1) Người ta nghi rằng khai sinh ra nước Lâin-Ẫp là bọn giặc bè dòng giống 

Mâ-Lai đã xâm nhập vào đất Trung-Việt trước T.c kỷ-nguyên. Bọn nầy đuòi nhứng 

người bản-xứ hiền lành lên núỉ Trường-Sơn đề cướp lấy vùng đồng bằng. Kinh thành 

cùa Lâm-Ap bấy giờ có tên là Khu-Túc hay Khu-Lật, phía Nam có con sông Lư- 
Dung huyện Lư-Dung chảy qua Thành này ở vào huyện Tây-Quyền (Huế bây giờ) 

cbu-vi 6 ly 170 bô phía Tây bè ra lo góc, cao 2 trượng, xây bằng gạch, trên cũng 

xây tường gạch một trượng mơ ra nhưng lố hình vuông. Nền gạch có lót ván, ờ trên 

làm 5 tầng gác, trên gác lại có nhà lầu cao 7,8 trượng. Cung điện trong thành cỉều 

hương về phía Nam. Có tới 2100 nổc nhè, người ơ, chợ búa họp chung quanh ihành. 

Thành mơ ra 13 cửa, thế dất gồ ghề hièm trờ trong chứa nhiều chiẽn cụ và võ-khí. 

Năm 1927-28 trường Bác-Cồ dào thắy vết tích thành Khu-Tức ở làng Tià-Kiệư. 
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Nấm Quý-sừu (353) dưới đời vua Mục-Đc nhà Đông-Tẩn 

thứ-sừ Giao-chầu lằ Nguyễn - Phu đánh vua Lâm - Ảp phá được 

50 đồn lũy thì năm 599 Lâm-Ãp cướp được 2 quận Nhật-Nam 

và Cừu-Chân rồi định trằn lên cà Giao-châu. Thái-thứ Giao - chầu 

là Đỗ - Viện ngăn dược, lấy lai được cả hai châu đá mất rồi 

được phong làm Giao-châu thứ-sử. Từ năm Quý-sừu (413) đến 

năm Canh-thằn (420) cứ luôn luỏn cổ cuộc xung-dột giứa Lâm 

Ẫp và Giao-chầu, nhưng từ năm- Canh-thân, Giao - chẳu đại thắng 

chém giết người Lầm-Ẫp hết sức tàn hại, sự quấy rối của Lâm 

Ẫp mới tạm yên ít lâu và hàng năm Lầm-Ãp phải tiến cống voi, 

vàng bạc, đồi mồi v.v... 

Sau này dưới thời Nam-Bắc-triều (420-588) khi Tấn đò, nhà Tống 

hưng-khởi ở phương Nam và Ngụy thâu dược Lương, Yên, Hạ 
Jập nên Nam - Bắc - triều, Trung-quốc lại trồ- về với cái cành tam- 

phân, ngũ-liệt gần như dưới thời Đông-Chu : một lực - lượng cát- 

cứ miền Hoa-Bắc, một lực-lượng ngự-trị miền Hoa-Nam. Các ngai 

vàng luôn luôn nhào lộn vì chẳng triều-đại nào lâu bền. Do vị- 

trí cùa nó, Giao-chấu thuộc về Nam-triều. Lâm-Ap muốn nhân cơ- 

hội biến loạn ở Trung-qụốc cho sứ sang điều đình vó-i Tống - triều 

« bao thầu » dẵt Giao - châu. Có lẽ họ tưởng rằng Tống còn mắc 

míú trong cuộc tranh-hùng tranh-bá từ Dương - tử - Giang lên đến 

Vạn-lý trường thành sé phải chấp-thuận đề-nghi của họ đề đưọ-c 

rảnh tay miễn là không mất phần quyền lợi. Thật vậy, Lâm - Ap 

định dùng chưó-c cáo dội lốt hồ đ! nạt Giao-chẳu. Xét Lâm - Ãp 

đối vó-j Gỉao-châu đẩng kề là một dần-tộc tuy khẳ-ố nhưng cũng 

khả kính, cứ xem những cuộc xô-xát liên miên giửa họ với chúng 

ta sau nằy và những cuộc vận-động chính-trị vó-i Tống triều trên 

đầy. Một dầD-tộc có mạnh mới có những hành động dương Đống 

kích Tầy và tranh-giành quyần-lợi với cắc dẳn-tộc khác. Xin nhắc 

rằng Lâm - Ẵp (sau đồi ra Chiêm Thành) đã hùng cường từ thế 
kỷ thứ hai và đã từng nhiều phen đem quân đánh phá quận Nhật 
Nam từ đời vua Hòa-đế nhà Đông-Hẩn (102) trong giai-doạn 

chúng ta bj nằm dưó-i chế-độ Bắc-thuộc. 
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Phẳn-ứng cua triều Tống dõi với cuộc vận-dọhg kề trên của 

Lằm-Ap thế nào ? 

Theo chúng tối, dầu ờ vào trường-hợp nào Lầm-Âp cúng 

chẳng đẩng là một lực lượng gì đề Tống phải lưu-ý vl trên ba thế 
kỳ trirổrc, các quan trấn thủ quận Nhật-Nam của Bắc triều đá từng 

có sớ tẩu tường, trình cặn ké tính lình ngang-ngược vầ thực-Iực 

cuá1 người Lâm-Ap. Cuộc vận-động này dưới hlnh-thức nào cũng 

lầ một sự khiêu-khích đối với nhà Tống và dù mắc vằo cuộc 

tranh hùng với miền Bắc, Tống vẫn dư sức gửi một phần binh-dộỉ 
đểu dàn áp Lâm-Ap bài Lâm-Ap dâ luôn luôn quấy rối quận 

Nhật-Nam giừ đố thuộc địa-bìn Đế-Quốc của Tống. 

Năm 468 tháng ba mùa hạ nhà Tống cừ Đàn-hòa-Chi sang 

làm Thứ-sừ Gíao-châu và cầm tưứng-lệnh chinh phạt Lâm-Ap. Thuộc 

quyền Đàn-hòa-Chi có Tông-Xác lằ một tướng tài vốn dòng dpi thi 

thư nhưng lại ham múa kiếm ngoài trận-địa hơn là vờn ngọn bút 

lông trên mực den giấy trắng. 

Vua Lâm-Ắp bẩy giờ iầ Phạm-dương-Mại thấy Tõng ra quân 

có phần e ngại, phái sứ-giả dến cầu hì>a xin trà các ngưòi dân Nhật- 

Nam bj Lầm-Ãp bắt trước dây cùng xin nôp một vạn lạng vàng và 

mười vạu lạng bạc đl chuộc tội. Đàn-hòa-Chi dầng bièu về triều hỏi 

ý vua Tống. Vua Tống hạ chiếu hỏi Đàn-hòa Chi Lâm-Ap có- thực 

tinh thl háy chắp thuận. Giữa lúc này vua Lâm-Âp và quằn dẳn 

Lâm-Ẫp mơi người một ý nên khi sứ-giả cùa nhà Tống đến nói 

chuyện liền bị giữ lại. Tức- thì quần Tổng hám thành Khu-Lật. 
Tướng giữ thành là Phù-Long bị giết Phạm-dương-Mại ờ 
tinh thể chằng đừng phẳi dửng ra chốDg Tống cứu thành giữa 

lức thành đang bi vây hhốh. Quân cửu viện của Lâm-Ap cúng bạị nốt 

và quằn Tống chiếm đưực thành vằo tháng năm năm ẩy. LầnvAp 

ờ vằo bưórc cùng xuất toàn lực sống mái một trận chót với địch. 

Bao nhiêu sĩ-tốt đều xuất trận và cà một dạo tượng binh 

mạnh mẽ là hy-vọng chót của họ. 

Đề đối-phó với tượng binh, Tông-Xẩc sai làm hình sư-từ 
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cho quân tiên phong đội và tiến la trận. Thấy sư-tử, voi vốn sự 

oai vị chúa-tề sơn lâm liền quay ỉựng chạy hểt dấm vào binh-sí Lâm- 

Ầp gây thiệt hại vô kề. 

Chuyện sư-tử già đánh voi thật cùa Tông-Xác ờ Lâm-Ắp 

mười thể-kỷ sau tức là năm Bính-Tuãt (1406) được tướng nhà Minh 

là Trương-Phụ và Mộc-Thanh bắt chước và diễn lại ở Việt-Nam 

trong khi họ gặp tượng-binh của nhà Hồ tại thành Đa-Bang (Sơn. 

Tầy). Quân Minh cũng thâu được thlng-lợi hoàn toàn nhưquẳn Tống 

đánh Lầm-Ảp vậy. Biều kỳ-dị là hai việc dều xảy dúng vào năm 

Bính-Tuẩt cẵ (Bính-Tuất 468 và Bính-Tuất'1406). 

Cuộc cẳu hòa của vua Lầm - Ap kề trên làm người ta 

liên-tư&ng đen một sự-kiện lịch-sử tương-tự xưạ kia giữa vua 

Darius nước Ba-Tư với Đại-dc Alexandre chúa-tề xứ Macédoine : 

Nguyên sau trận Issus và Arbèles, Ba-Tư lầm vào cảnh chiến 

bại và khó phăn cầm cự, vua Darius đề-nghị xin chuộc 

Hoàng-gia vời một sổ vàng có thề mua được cẵ nước Macếddine, 

Alexandre Đại-đế không nghe. Sau vua Darius xin chịu điều kiện 

nặng-nề hon là nhường nửa sơn-hà và dâng công-chúa làm thê 

thiếp cho kẻ chiến thắng. Đại-đế Alexandre cúng không chịu. Bề 
ngoài Đại-đế nói bậc ctrvng-giả không trọng tài khinh nghía (?) 

nhưng bề trong cuộc nghị-nồa thất bại bởi quần Macédoine đá 

lẩn dược nửa phần nước Ba-Tư TOÍ thl còn đàu hoàn-cẳnh cho cuộc 

thương thuyết... So việc Lâm-Ap với việc nước Ba-Tư ta thấy có 

khác là Tống ưng thuận đề nghị của Lầm-Ảp bời bấy giờ Tống chưa 

nắm được chút gl ở Lâm-Ap, chưa tòn một hòn đạn _múi tên. 

Đáng tiếc cho Lầm-Ap, vì quốc-vương và sĩ'dẳn Lầm-Ap không 

cùng chung mệt lập trường nên đỉt Chiêm phải một phen tơi bời 

ra tT0 bụi. 

Chú thích — Theo Tống-sử Lám-Ẫp có nhứng tượng vàng 10 người ôm 
khống xuề. Quẫn Tổng tha hồ hói của. cải sau khi làm chủ dược xứ này. Nhưng 

cũng Vỉ cướp được nhiều vàng bạc mà Dàn-hòa-Chi bị lột chức* cách quan. 

Riêng Tông-Xác không tham lợí giữ dưọx chọn vẹn dịa-vị. 





Giiic lỉhụcdiì: vua nhò lóng 
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3 — Tho- vịnh sử cách đây năm thẽ - kỷ. — Chứng tôi 

-xin trích ra đây bạ bài tho- uôm về hai Bà Trưng, Bà Triệu và 

Đức Phù-Đềng-Thiên-Vưo-ng đề tỏ lòng hầm mộ các đấng anh- 

hùng của dần-tộc ta cách đấy năm thế-kỷ dưới đòi Hồng - Đức 

(1470-1497) Chúng tôi chỉ chuyên chú về mặt sử-học hon là 

văn-chưo-ng không thuộc phạm-yi cuốn sách này. Vậy xin miễn việc 

phê-blnh hay dở. 

1_Trứng - Vu-o-ng. 

Giúp dẩn, dẹp loạn, trả thh mình 

ChỊ ru em cùng \ẹt nghĩ ạ binh. 

Tô-Định bay hôn oang một trận, 

Lĩnh-Nam mở cói oứng trăm thầnh (ì) 

Mới ậầy bảo - tì Ị gia ơn rộng, 

Đá đội hoa quan xiiSng phúc lành, 

Cbn nước, còn non, còn miếu mạo, 

Nă-Trưng đệ nhất đãng tài danh. 

(Hồng-Dức quốc âm thỉ tập tò 76a) 

2.— B& Triệu-thị-Trinh, 

Cao một trượng cả mười oừng, 

Bỏ tóc ngang lưng, tìú chẫm sừng (2) 

Hợp chứng rừng xanh, oai náo nức, 

Cư&i đầu ooi ■ trắng, tiếng oang lừng, 

t.— Dứng về phưưng-diận sử-học chứng tôi tháy « Lính-Nam mờ cõi vửng 

trăm thành » lì câu nói cho đẹp nhưng kbông họp sự thật. 

2.— Bà Triệu vóc người to lớn di thường nhưng nói « Vú chấm sừng » thỉ 
thật lâ ngoa mì vì thễ một vài nhà thư cận dại cũng bát chưức nói theo trong mấy câu 

dvứi dây : 6 

Vú dài ba thước oắt lưng, 

Cưới tìoi dóng trổng trong rừng chạy ra, 

Cũng toan gánh oác sơn - hà, 

Cho Ngô biết mặt đàn bà Việt-Nam 
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Mác dài trỗ vẫy tan đàn giặc, 

Ngôi cả lăm le học họ Trưng, 

Ví có anh-hùng duyên định mấy, 

Thời chi Đông - Hán dám lung lăng ỉ 

(Hồng-&ức tờ 76b) 

3.— Xung-Thiên Thàn-Vưững. 

T inh-anh cấu dược khí kiền khôn, 

Thiên-tướng oang lừng tám cói đồn 

Nghe tiếng Hùng - Vương bèn nẫy - Việc 

Mảng danh, nghịch-tặc đá kinh hòn 

Gươm oàng ngựa sắt hăng di đề, 

Làng Gióng non Châu miếu hãy còn, 

Tứ điện trời Nam ngôi đệ nhất, 

Âm phò quốc thề vứng bẵng non, 

(Hằng-Bức tờ 75/b) 

Về cận-đại Hoàng-cao-Khải vịnh hai Bà Trưng như sau: 

Tượng đá trời Nam dãi tuyết sương 

Nghìn nấm công đức nhớ Trưng-Vương. 

Tham tàn trách bởi quan gây biến 

Oanh liệt khen thay gái dị - thường. 

Lieu với non sông hai má phấn, 

Giành nhau nòi giống một dct oàng. 

Cột đồng Đông - Hán tìm đầu thấy ? 

Chỉ thấy Tấy-Ho bong nước gương. 

1.— Bài thơ của họ Hoàng bóng bày về mặt ngón từ, tuy có sự tôn-kinh nhưng 

đã sor-xuãt ờ mệt vài ý-tứ nêo làm cho nhiều người đọc đến phải bất mán. 



CHƯƠNG XI 

NHÀ TIỀN - LÝ 

(544 — 602) 

Công việc vận-động và tranh-thủ Độc-Lập 

liên tiếp của dân-tộc chúng ta 

1.— Lý-Nam-f>ẽ_ Nhà Tiền-Lý ra đời do ông Lý-Bôn nồi 

lên. Triều Lý xét ra dã là sự cẩu-tạo của hoàn-cãnh xá-hội Giao- 

Chầu từ nhiều thế-hệ trước. Hoàn-cảnh đó đau khồ thế nào chúng 

ta đá thấy rồi đau-kho đá là cái lò hun đúc tinh-thần dân-.tộc 

của chúng ta. Nhân cuộc khởi nghĩa của ông Lý-Bôn chúng tôi lại 

nhớ tói thế-kỷ thứ 13. Lê-văn-Hưu trong khi biên-soạn cuốn 

Đại-Việt sử - ký về đoạn khởi - nghía của hai bà Trưng đã 

phan-nộ như sau : 

(Trưng-Chắc, Trưng-Nhì dí nứ-tử nhất hô nhi Cừu-Chấn 

Nhật-Nam, Hợp-Phõ cập lính ngoại lạc thập ngứ thành giai - 

ứng chi-kà lập quốc xưng vương dí như phản chưởng, khả kiển 

ngã Việt hình thế túc chi bá-vương chi nghiệp dá, Tích hồ kế 
Triệu chỉ hậu, dĩ chí Ngô thị, chi tiên, thiên dư niên chi gian- 

nam từ đồ tự đê đdù thúc thả vì Bắc nhắn thần bộc tằng' tăng 

bẫt quý nhỉ Trưng nữ tử 0 ! Khả vị tụ khí hỉ. 

0 Dịch 

Trưng-Chểc, Trưng-Nỉù là đàn bà, hô lên một tiếng mà các 

quận, Cửu-Chần, Nhật-Nam, Hợp-Phõ và 65 thành ở Lĩnh 

ngoại đầu hưởng ứng dựng nước xưng vương. Thế mới biết 

hình thể nước Việt đả dề làm nồi ĩự-nghiệp bá vương. Tiếc Tằng 
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từ saa đời Triệu đến đời Ngô, trong hơn một ngàn năm, bọn 

đàn ông chĩ biết cái ầầu làm tôi tớ người ngoài, không từng biết 

xấu hồ với hai Bà Trưng là phận đàn bà! Ôi ! Thể là mình tự 

bổ mình vậy ! 

Lời phê bình này xểt ra quá khắt khe. Từ cuộc cách-mạng của 

hai bà Trưng cho đến khi nhà Tiền-Lý dấy-nghiệp khoang thời 

gian đổ không quá 5 thế-kỷ. Trải qua hai cuộc cách-mạng phàn-đế 
xá-hội Giao-chầu càng ngày càng bị gọng kìm của Đế-quốc xiết- 

chặt. Càng ngày các vương-triều Trung-quốc càng thấy cần phải đề 
phòng dân Giao-chầu biết rằng dân tộc này không mãy khi bỗ lớ 
cơ-hội tranh thu độc-lập. Việc trực-trị và tập-trung đất đai của nhà 

Ngô dưới đời Tam-quốc giữa đệ-tam thể-kỷ không ngoài mục-đích 

kiêm soát gắt gao mọi hoạt động của Giao-châu. Đá vậy, chúng 

ta lại cbn bị Lầm-ẩp luôn luôn quấy nhiễu, sinh-lực quốc-gia trong 

giai-doạn này suy-giẵm Tất nhiều, việc cựa quậy ra khỏi bẳn tay 

thống-trị không thề không trông vào một cơ-hội thuận tiện chở có 

lé nào việc người đàn bà dám làm đám nam-nhi lại e sự! 

Nếu khống, trong đám mày râu, nểu quả như lời Lê-văn-Hưu nói 

là hèn nhát, bất tài, vố trí sao có các vị anh-hùng cửu-quốc sau 

này luôn luôn kế-tiếp nhau traah-đlu, giải - phóng giống nòi kề từ 
ông Lý-Bôn, Phùng-Hưng, Ngô-Quyền v.v... 

Bên Trung-Quốc nhà Tống mất ngôi, nhà Tề lên thay roi 22 

năm sau Tề bị Lương đánh đồ. Bọn quan cai-trị Tầu cũng quen 

thói như những bọn trước nhân cuộc biển loạn bên chính - quốc 

tranh giành nhau quyền lợi ĩr các biên-cương vẳ lập nên chế độ 
địa phương íự-trị. Bấy giò- Thứ-sử Tiêu-Tư cai-trị Giao-châu cúng 

đi theo vết xe đo của bọn Tô-Định, Lục-Dận, Lự-Đại. Nhân-dần 

Giao-Châu trước cuộc nội-biến, ngoại-xâm (việc cướp phá của Lầm- 

ãp ) lợi-dụng ngay lức chính-quyền dế-quốc đang nghiêng ngửa 

hường-ứng theo tiếng gọi đàn cửa ông Lý-Bôn người huyện 

Thái-Bình thuộc Phong-Châu, tức Sơn-Tấy ngày nay. Ong Lý-Bôn 

cĩ>n có tên khác là Lý-Bí, vốn cơi-dễ là ngưồú Tầu. Tồ-tiên ông chạy 

loạn dưới đòũ Tầy-Hán qua Giao-Châu, đến ông là 7 dời chộn rau cắt 
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rốn ở nước ta nên ông cổ tính tình và quan-niệm chính trị hoằn- 

toàn như người bản-dịa. Ồng có đủ tài văn vó được làm quan với 

nhà Lưong coi giữ quân Cửu-Đức (Hà-tĩnh) thấy nhân-dần bị bổc 

lột, đè nén quá tệ nên bước ra gánh vác việc giải phóng quốc gia. 

Việc khởi-nghĩa của ông nhằm năm Tấn-Dậù (541) tức năm Đại- 

Đồng thứ 7 đời Lưong-Vũ-Đế. 

Buồi đầu ỏng liên kết được vài Châu, sau hào-kiệt bổn phưong 

theo ống mỗi ngày một nhiều trong đó có hai tay kiệr-hiệt ho-n cả đá 

đến với ông trước nhất là tù-trường Chu-Diên Triệu-Tức và Tinh-Thiều 

một nhân tài lỗi lạc, tinh tinh hào. mại. Đã có phen Tinh- 

Thiều đến triều Lưong cău công danh nhưng vì không thuộc 

dòng trâm-anh thế-phiệt nên Sái-Tôn (1) sử-bộ triều Lưong chl 

dùng làm chức Quang-Dưong (2) môn lang là quan coi cửa Quang- 

Dưong. Bất mán Tĩnh-Thiều tìm dến Lý-Bôn và đá thành một 

cộng-sự-viên tròng-yếu bậc nhất. 

Lý-Bôn đá chiếm đưực phủ-trị đô-hộ là thành Long-Biên 

một cách dễ dàng và mau lẹ. Nguyên do vỉ ngụy-quyền triều 

Lưong thất nhân tâm quá nhiều, lòng dân theo cách-mạng như 
sóng cồn khiến Vũ-lâm-Hău Tiêu-Tư cùng thủ-hạ phải mất mật 

Chúng mang vàng dâng cho ông Lý-Bôn đề được thoát thân 

về Tàu, nhờ vậy ống Lý-Bôn không phải tốn một mũi tên hòn đạn. Cố 
phải ồng tham tiền mà đề địch lọt lưới chăng ? Ta nên rộng 

hiều mục đích của nhà lánh - tụ họ Lý bấy giờ chỉ cần giành 

quyền độc-lập cho dân nước mà thôi, nếu tranh-chấp với địch 

tránh sao khỏi nỗi tàn dần hại vật (xin nhắc các vưo-ng - triều 

Việt-Nam sau này cũng áp - dụng cùng một chánh-sẩch như Lý- 

Bôn là căn đuồi được kẻ địch mà thôi chớ không cần được thua.) 

Tiêu-Tư về đến Tầu tuy được an - toàn nhưng vẫn oán 

thù nên năm độc-lập thư hai (542) đời tiền Lý y dâng sớ vừa 

1) Cổ chỗ chép là Sài-Tiễn. 

2) Trirờng-hợp của Tinh-Thiêu làm ta nhớ đến chức chấp-kích-Iang cũa Hàn* 

Tín đời Hán khi chưa gặp đựực kè mắt xanh. 
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dề tự biện-hộ cái tội làm mất Giao - Châu vừa xỉn triều Lương 

ra quân báo phục. 

Tháng chạp năm Nhầm-Tuất (542) nhà Lương sai Lư-từ-Hùng 

là thứ-sử chấu Tần và Tôn-Quýnh là thứ-sử chầu Giao sang dánh. 

Bọn này dùng dằng không muốn tiến quân, tính tránh mùa xuằn 

cùa Gỉao-châu, là mùa có nhiều bệnh dịch hạch, Tiêu-Tư vu tấu 

về triều Lương rằng bọn Hùng, Quýnh giao thông với người ngoài 

cói, hai người liền bị tử-tội. 

Lúc này vua Lý-Bôn đã nắm chánh quyền được 3 năm (nẵm 

Quý-Họ-i 543) chưa vất vả với dạo quần Trung-quốc nhưng đá 

khó chịu với Lâm-ấp. Tháng 4 năm ấy vua Lâm-ấp là Luật-đa-la- 

bạt-ma (Rudravaman I) cho quân vào cướp phá quận Nhật-Nam 

(Nhật-Nam còn dược nhà Lương gọi là Đửc-Châu) Lý-Bôn sai 

Phạm-Tu đem quân đánh dẹp. Phạm-Tu thắng trận Ờ Cửu-Đức. 

Vua Lầm-ấp bỏ chạy. Cuộc chiến thắng này làm nồi bật thêm 

phong-thề Giao-châu sau năm thế-kỷ chìm ngập trong bóng tối. 

Nấm Giẩp-Tí (544) Lý-Bôn tự xưng Nam-việt-Đế lấy niên-hiệu 

là Thiên-Đức đối chiếu với nhà Lương là năm thứ 10 hiệu Đại- 

Đong, và lấy quốc-hiệu là Vạn-Xuằn sau khi đuềi hẳn được Tiêu- 

Tư. Ông thiết lập triều-đình cho Triệu-Túc làm thái phó, Tinh - 

Thiều làm tướng vấn, Phạm-Tu làm tướng vó. 

Bờ cói nước ta bấy giờ bỏ Lướng-Quàng ra phía Bắc gom có đất 

đai của rợ Thái trắng và vùng Ô-Hứa (Lạng - Sơn) dọc theo bô1 sống 

Hồng - Hà và sôr.g Lô gồm rợ Liêu, tiếp tới là dong bằng chạy dài 

vào Đửc.-Châu sát liền biên giới Lâm-Âp. 

Qui-mô chánh trị triều Lý - Nam - Đế chưa có gỉ tốt đẹp vì vừa 

đuoi xong giặc Tầu đá phải lo dánh dép các nơi. Cuộc bình-trị ở Giao- 

Châu tính ra chỉ được vẻn-vẹn bốn năm. 

Cùng vào năm trên dây nhà Lương phái Tả-vệ tướng quần lằ 
Lan - Khâm sang dánh Nam-việt-Đế. Lan - Khâm móũ vượt khòi 

Ngũ-Lĩnh đã bị bệnh mà chết. (Đại-Việt sử-ký quyền 5 tờ 2 a-b). 
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Tháng sáu năm sau là năm At-Sửu (545) tức năm thứ hai hiệu 

Thiên-Đức mùa hạ nhà Lương cử Dương - Siêu (Viêt - Nam sử- 

lược chép là Dương-Phiêu) làm thứ-sửc chầu Giao, Trần-bá-Tiên 

(sau làm cao-tề nhà Trần bên Tău) làm Tư-mã và hạ-lệnh cho 

thứ-sử Định-châu là Tiêu-Bột hợp quần với Dưong-Siêu cùng đánh 

Nam-việt-đế. Tiêu-Bột đảm nhiệm quần-lương nhưng y cũng ngại 

cái khí-hậu ác độc cùa Giao-chấu cho đoàn quần viễn-chinh nên 

lấy điều dối tTẩ giữ Dưong - Siêu lại. Trần-Bá-Tiến vẫn cưong 

quyết dánh. Y cho tiến quần qua Đông-Trieu men theo sườn núi 

và dọc sông Thẩi-bỉnh không bị một sức kháng-chiến nào cản trở. 

Lức này, ông Lý - Bôn dem ba vạn quần đợi quần Lương Ở 
Chu-Dỉên. Ý nhà vua là dùng Chu-Diên làm tiền tuyến che chở cho 

Long-Biên thành. Cuộc giao-tranh tại địa-điềm nly tất nhiên là rất 

quyết-liệt dầ định-đoặt sõ phận của một quốc-gia còn tTODg trứng 

nước. Nam-quân bị thua ổ' đây phải chạy về In bên sông Hồng-Hà 

đóng đại-bản-doanh Ở cửa sông Tô-LỊch lại bại trận lớn hơn 

nữa, sau phẫi rút ve Ở Gia-Nỉnh (phủ Yên-Lãng, tỉnh Phúc-Yên). 

Tháng giêng năm Bính-Dăn (546) quần Lương vầy hâm được Long- 

Biên và chiếm được thành ngày 25-2-546. Lý-Nam-Đế chạy thoát 

được về rợ Tân-Xương thuộc tỉnh Sơn-tằy. Đến thắng tám Lý-Nam- 

Đếmộđược2 vạn quần rợ Liêu ra đóng ở hồ Điền-Triệt (nay ở 
huyện Lập-Thạch tỉnh Vĩnh-Yên) chế tạo thuyền bè dịnh phản-cồng. 

Tại đầy quân Trần-bá-Tiên cũng đại thắng vì Lý-Nam-Đế không kịp 

phòng bị. Ta nên hilu rằng Lý-Nam-Đẽ rút về Tẳn_Xương (có chỗ 
chép lâ Tân-Hưng) đề chấn chỉnh lại quần-dội sau ngài phải giao 

binh-quyền cho tà tướng-quân Triệu-Quang-Phục (Đại-viật sử-ký, 

quyền 5 tờ 3 và Toàn thư quyền 4 tờ 16b- 17a), vì đá mỏi. mệt 

quá nhiều sau bao nhiêu cuộc chiến bại. 

Theo sử ta năm Mậu-Th5n (548) vua Lý-Nam-đế bị bậnh sốt rét 

roi mất Ở động Khuất - Liêu. Nhưng Maspéro nói rằng ngài bị rợ Liêu 

hạ sát đem đầu dâng Trần - bá-Tiên đề cầu hòa vào năm Bính - Dần 

(546) mùa hạ. Sử Tầu chép rợ Liêu giết nhà vua vào năm Thái-Thann 

thứ nhất tức năm Đinh - Mão (547) Madrolle cũng nói Vua Lý- bị 
giết vào năm riày nhưng tại xứ Thái thuộc Tuyên - Quang. Cách 
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Tuyên-quạng Kiện nay 10 cằy số trên đường sang Yên-Báy có đền 

thử nhà vua ờ trên nổi, ngay tại chỗ nhà vua bị giết. 

Từ năm 547 miền đồng-bằng Bẳc-Việt vằ miền Bắc Trung- 

Việt lại lệ-thuộc về Tầu. Anh Lý-Nam-Đế là Lý-Thiên-Bào đánh 

được Đức-Châu (Nghệ - An, Hà-tĩrth ngày nay) nhưng không bao 

lâu bị thua ĩt Ái-Châu, phải đào tầu. 

2— Triệu Việt - Vương và Lý - Phật - Tử ( Hậu Lý- 
Nam-Đẽ ) — Triệu-Quang-Phục là con thầi phó Triệu-Túc ; Haj 

cha con ông theo Lý-Nam-Đẽ đã lâu vừa là tướng cổ tài, vừa 

là người trung-thần nên được lĩnh sứ-mạng tiếp - tục sự - nghiẹp 

cứu - quốc của người, Thấy quần Tầu cồn mạnh, Triệu rút quân 

về Dạ-Trạch là nơi dồng lầý, chung quanh sẵn rừng nứi thuộc tình 

Hưng - Yên bầy giờ. Ỏng thiẽt-lập doanh - trại bên trong rất 
là bí-mật hiềm-trở rồi cứ đêm tối dùng thuyền độc-mộc đem thủy- 

quân ra dánh Lưong, cướp lưcmg-thực của giặc về nuôi quân dội. 

Tình trạng này tả rẳng Triệu-quang-Phục dã chống nhau vời quân 

Lưoug trong những điều-kiện vô cùng gian-lao, túng-quẫn. Cũng 

như An - dưong - Vưomg phá quân nhà Tần. ông dùng lối du - 

kích-chiến vầ nẵm dược nhiều thắng-lợi khiến Trần-Bá-Tiên 

mặc dầu quân hùng tướng mạnh dánh mãi không xong. 1 ình thế 
giứà dôi bên vấn chưa ngã ngũ bê nào thì nhờ dịp bên 1 rung - quốc 

có loạn Hầu-Cành, Trần-bá-Tiên được triệu về Tầu, y trao binh 

quyền lại cho tì-tưó-ng là Dưong-Sán. Dưong-Sán là kẻ tăm thường 

Ú tài thao-lược, Triệu thừa dịp này -tấn-công quân í ầu rồi lây 

lại thành Long-Bịên. 

Cuộc thắng trận của họ Triệu đá kiện toàn nền độc-lập của Giao 

Chầu sau mấy năm vất vưởng, đăy đe dọa trước manh tâm của bọn 

đô-hộ. Sự-nghiệp dang dờ cùa vua Tịền-Lý nay thành-tựu sau khi 

doàn quân chiến thắng của Giaa-chằu trớ lại Long-Biên. 

Giải quyết xong quấn xầm-lược, Triệu-Víệt-Vưomg lại phải 

dõi phó với Lý-phật-Tủr. Nguyên Lý-phật-Tử là ngưò-i họ của Lý- 

Thiền-Bảo, anh ho của ông Lý-Bôn Khi ông Lỷ-Bôn that the thì ca bon 
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mang ba vạn quân chạy vào Cửu-Chần. Tại đây Lý-thiên-Bảo bị quẳn 
Lương đuồi hao hụt mất 1 vạn phải bôn-tạu qua xứ Lào đến đóng Ở Dạ- 
Năng xưng là Đào-Lang-Vưong lấy quốc hiệu là Dạ-Năng. Lý-Thiên- 
Bào mẩt (năm thứ 7 đời Triệu-Viật-.Vứơng) giao binh quyền cho Lý- 
phật-Tử. Năm Đinh Sửu (557) Lý-phật-Tử đem quằn về tranh giành 
địa vị với Triệu-Việt-Vương nhưng đánh mấy trận đều không có kết 
quả liền cùng Việt-Vương chia đất giăng hòa. Viật-Vương nghĩ tình cố 
chủ nên ưng lời đề-nghị của Lý-phật-Tử. Địa-giới của Việt-Vương kề 
từ Long-Biên lấy bái Quân-Thần làng Thượng-Cát huyện Từ-Liêm 
ngược về phương Bắc. Còn Lý-phật-Tử đóng tại Ô Diên (tức làng 
Đại-Mố huyện Từ-Liêm trở về xuôi). Triệu-Việt-Vương còn gả con 
gái là Cảo-nương cho con trai Phật-Tử là Nhã-Lang đề mưu cuộc 
hòa hiếu lầu dài không ngờ Phật-Từ vẫn nuôi lòng phản-bội. Y đá tái 
diễn cái trò Triệu-Đà đối với vua An-Dương sáu thế-kỳ trước. 

Nẵm Tần Máo (571) Phật-Tử dẹm quân dánh bất thình lình 
vào Long-Biên. Triệụ-Việt-Vương xuất kỳ bất ý phải chạy đến sông 
Đại'Nha (huyện Đại-An tỉnh Nam-Định) thế cùng nhầy xuống tự tận. 

3—Hậu Lý Nam-Dế—(571-902) Hạ được Triệu-Việt-Vương, 
Lý-Phật-Tử xưng Đế-hiệu (tức là Lý-Nam-Đế) đặt Lý-đại-Quyền giữ 
thành Long-Biên, Lý-Phồ-Đĩnh giữ Ồ - Diên, kinh-đô rời về Phong- 
Châu (thuộc huyện Bạch-Hạc tỉnh Vĩnh - Yên) Chính quyền như vậy 
đá được thống nhất, công cuộc của ông không thành-tựu lầu dài vỉ 
nội-tình Trung - Quốc lại được ồn định. Nhà Tùy đánh đồ được 
nhà Lương gồm thầu được cả Nam-Bắc đến năm Nhâm - Tuất (602) 
phái Lưu - Phương đem 27 dòanh sang đánh Hậu-Lý Nam-Đế do 
đường Vân-Nam. Quân của Lý-Phật-Tử tại Liên-lâu-thành, Ô Diên 
vẵ Long-biên - thành liên lạc chặt chẽ với nhau chống xâm-lăng. 

Lưu - Phương là một tướng tài, thi hành kỷ ' luật rất nghiêm, 
săn sóc đến quần đội bịnh hoạn rất chu-đáo. Đá có uy l$i có đức thêm vào 
cái tài làm tướng nên mặc dầu quằn nhà Tùy bị nhiều khó khằn vì khí 
hậu độc-địa của phương Nam, Lưu - Phương vẫn giữ được ưu-thế 
dối với iực-iượng bản-thồ. Khôn ngoan hơn nữa, y lựa quằn tinh 
nhuệ ờ đất Doãn (bây giờ là đất Sở-Hưng ở Vần-Nam) mang 
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sang; Buồi đầu quân Tùy gặp vài ngàn quân tiên phong cùa Lỷ 
Phật-Tử đánh bại ngay được quân ấy rồi từ dọc Sông Lô đồ xuôi 

rầm-rộ đi sầu vào nội-địa của Giao-châu. 

Trư&c uy-thế mạnh mé cùa Tùy, Lý-Phật-Từ xét khồng cẵm 

cự nồi xin hàng, bị giải về Tầu còn bao nhiêu tay chằn của 

Lý-Phật-Từ bị chém cả. (Sau này Lý-Phật-Tử cũng được' dân 

làm đền thừ ở Tiều-nha Hải-khầu đề đối diện với Đại nha-Hải - khầu. 

Phài chăng đầy là một sự mĩa-mai của hậu-thế'? 

Từ đó Giao - châu lại thuộc về Trung - quốc thêm một giai- 

đoạn kéo dài 336 năm. 

4— Nên có một ng&y Quõc-tễ Lý-Nam-£>ế— Trong Tri- 

Tần sổ 121 bàn về nhà Tiền-Lý ông Nguyễn-văn-Tố nói: « Ba bậc anh- 

hùng cứu nước đầu tiên là Đức Phù-Đồng-Thiên-Vương, hai bà Trưng 

và vua Tiền-Lý Nam-Đế. Đức Phù-Đồng-Thiên-Vương thuộc vào thời 

kỳ khuyết - sử, chuyện lại thần kỳ cho nên Khẳm dịnh Việt - sử không 

chép đến. Cồn hai bà Trưng thì ai là người Việt - Nam tất phải biết 

chuyện. Đến như vua Tiền Lý Nam-Đế (Lý Bí hay Lý-Bôn 544-548) 

thì sử nước ta chép riêng ra một * kỳ » tức một dòng vua nhưng lại 

không có ngày quổc-tế. 

Phù-Đồng-Thiên-Vương thì có hội Gióng (gióng lằ nôm làng 

Phù-ĐSng) Ta có cầu ca-dao : 

Ai ơỉ Mồng tám tháng tư, 

Không xem hội Gióng thì hư mẫt đàrỉ. 

Trưng-Vương có hội « Đền hai Bà » vào mồng 5 tháng hai là 

ngày kỷ-niệm chung của cả nước. Duy có vua Tiền-Lý thì chĩ có mấy 

làng ờ cừa sông Đẩy thô1 làm thành - hoàng, dến nay vấn chưa có 

ngày hội lớn đề quốc - dân nhớ lại công ơn của một Vị anh - quần đá 

đưa đường dẫn lối cho dân ta thoát vòng lao lung, nô lệ. 

Vẳ chăng từ năm (541) vua Lý-Bôn giữ thành Long - Biên đến 

Lý - Phật - Tử (602j trước sau hơn 60 năm, ta có thề gọi lấ một 

« kỷ » nhà tiền - Lỵ. Đâ gọi là một kỵ nên cổ ngày kỵ - niệm chung 
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của quốc dần đối với người đá dựng cừ độc lập và chống giử giang 

san của nồi giống chúng ta». 

Chúng tôi hoàn-toàn tán thành ý-kiến lập một ngày qúốc-tế đề 

tâ lòng sùng - kính và biết on vua Lý - Nam - Để của nhà học - giả 

N guyễn-Van-T ố. 

Chú-thích. — Thái-Bình dây không phài ỉà tỉnh Thái' Bình ngẵy nay, xưa kia 

thuộc về trấn Sơn-N am-thượng. 

Người Pháp chép sử Viật - Nam nói lằng : Mẵi đến đời nhà Trần mới bẳt 

đầu cổ việc chép sử. Như vậy nếu có nói về đời Tiền Lý phải mở sử Tău ra mà 

viết theo. Vó*i sử* Tầu thì không cổ sự biên - chép rổ rệt về a đời Tiền Lý » duy 

riêng về vua Tiền-Lý, quyền Tự Trị thông giám sách cùa trường Bắc Cồ số 2076 

quyền 138, tờ 11 b nổi rằng í « Ở Giao - Chì có Lý-Bôn đời đời là nhà hào hữu. 

Nhân thứ-sừ là Tiêu - Tư kbầc-bạo, mất lòng dân. Lý Bôn khỏi bĩhh, Tiêu - Tư 

phải đem của lo lót chạy về châu Quảng B . 

Theo giáo sư Maspéro, Lý-phật Tử là một nhâù vật có thực cùa Lịch-Sử, 

còn Triệu- quang-Phục chi là nhân vật hoang đường. Giáo sư cũng không cho 

rằng có nhà Tiên-lý mà chì có ba thời loạn: Lý-Bí (541-548) Lý-thiên-Bảo (549- 

555} Lý thiên Long (iheo Trần-thư) và Lý-Phật-Tử (571-602) trong khi sừ ta 

chép nhà tiền-Lý được 60 năm từ 541-dến Ổ02- Maspéro căn cứ vào chố trong 

giai đoạn 60 này dã có tứi 20 viên quan Tầu sang cai trị châu Giao. 

Theo chúng tôi ngòi bilt của Maspéro đẵ chịu ảnh hưởng "của bọn sử-thần 

Trung Hoa luôn luôn cho các công cuộc khởi nghĩa cua dân tôc ta là những cuộc 

khởi loạn. 

Lấy chứng cớ trong 60' năm có tới 20 thứ sừ dược bồ sang Giao - châu mà 

quyết định không có nhà Tiền Lý, với Nguyên-quang-Lục chì ỉà một vò-đoán. 

Nguyễn-quang-Lục nói trong Tùy-thư quyền 53 có câu : 

« Lỷ-Phật-Tử tác loạn cứ Viật-oương thành » 

thì cũng đã nhận cổ Triệu-Viẹt Vương roi. Nguyên - vãn - Tố chống lại luận điệu 

của Maspéro trong báo Tri - Tân viết :“Bọn quần Tầu sang cai trị Giao - châu thuở 

ch! là nhửng ông quan có danh không có thực, việc cắt đặt họ chLthấy chức vị 

trên giẫy tờ, nhiều người chưa hề đặt chân đến nơi mình phải trọng nhậm. Tính ra 

từ năm Trần-bá-Tịên về nước dến năm lên làm vua (551-557) có 6 năm mà số thứ 

sử góp lại cổ tớí 6 ông thì nhửng di lại cũng hết năm théng rồi còn gì. 
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Ngoài ra Giao-châu đối với Trung quốc Đồi tiếng là ác-đôc về khi-hậu, nhân 

dân lại qr.ật-ciròng luôn luôn’chống lại chinh-quyền đc-hộ ngay lức thanh-bình nhiều 

viên thứ aứ còn phải e 8Ợ, huống hồ giứa buồi loạn-ly. Có khi họ được bồ-nhiệm 

không phải là đề cai-trị riêng dân ta mà cả giải Lính-Nam đồ xuong họ thường 

chĩ lìm nơi rào yên òn nhấl đề đóng phủ-trị* 

Như vậy một miếng đất Giao-chầu nồi lên xưng Vựơng xưng bá cúng 

không đủ cho ông thứ sử ki^ thiệt thòi nhiều về quyền lọi và uy-ún. 

Quyền Lương-thư (quyên 3 tờ 9 a) viết : Vua Lâm-^Ẫp phá Đức*Châu, đánh 

Lý-Bôn. Bôn sai tướng võ là Phạm " Tù đánh vua Lâm-Ẩp ỏ* Cửu-Đức. Vua Lâm- 

Áp thua chạy B . 



CHƯƠNG XIỈ 

BẮC THUỘC LẲN THỨ Tư 

(603 — 939) 

ì) Nhà Thy oà nhà Đường đánh Lắm-Ẵp. 

2) Nhà Đường — Chínk-írị của nhà Đưò-ng ỗ■ Giao- 

• Châu. 
3) Mai-hắc-Để khởi-nghía. 

4) Giặc Côn-Lôn oà Đô-Bà. 

5) B3-Cái Đại-Vương. 

6) Cuộc xẫm-lẵng của Nam-Chiếu. 

7) Sự-nghiệp của Cao-Biần. 

8) Mấy oỊ lương lại của Trung-Quốc. 

I — NHÀ TÙY 

(589 — 617) 

Nhà Tùy và nhà &ưò,ng đánh L&m - Ẵp.— Năm 

Mậu - Dần (618) nhà Tùy mất nước sau 28 năm ỉr ngôi. Nhà 

Tùy không dề lại gì trên Lịch-sử Việt-Nam có lẽ vỉ quá ngắn 

ngùi và mong-manh, nhưng sử có chép rằng năm Nhâm-tuất (602) 

Hậu-Lý Nam-đế hết thời thì ba năm sau tức là vào nấm At-Sửu 

(605) nghe nói nước Lằm-Ap nhiều vàng bạc và thồ sản quý báu 

vua Tùy lại cử Lưu-Phưong vỉen chinh phen nứa. 

Lâtn-Ap cũng là một dấn tộc quật-cưò'ng dưói ổửi vua Phạm- 

Phàm-chi được tin quằn Tùy đến liền dàn binh ử các nơi hiềm-yếu 
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dê cự-dịch. Quân Tùy mạnh nên Lâm-Ap bại trận sau khi chống dó* 

trong một thời gian ngắn ngủi. Hai quấn^gập nhau buồi đầu Ở sông 

Đồ-Lê(?) quân tiên phong của Lầm-Àp bị quân Tùy vượt qua 

sông đubi theo thì được đại binh tiếp-cứu. Trong đại binh của 

Lằm - Ãp có tưọ-ng binh dáng kề là một lực lượng (Ta cũng nên 

khen Lằm-Ảp thuở đó đá biết dùng voi vào trận mạc và xin nhắc 

rằng Việt-Nam biết xử dụng voi còn sớm hon. Hai bà Trưng dánh 

nhau vóú Đống-Hẩn đã biết dùng voi rồi). 

Đề đối phó với tượng-binh của Lâm-Ap Lưu-Phưong sai quân 

đào hố ngoài trận địa lấy cỏ phủ lên rồi dử đối-phưcrag tới, đong thời 

quân Tùy vò1 bại trận rút lui, quấn Lâm-Ap duồi theo được một quáng 

voi bị sa hểt xuống hố. Quân Lâm-Ap rối loạn ngay thì quần Tùy 

trở lại^phẵn cống bằng cung nỏ khiến voi sợ hãi xéo cả lên binh đội 

Lầm Ap. Quân Tùy đánh luôn tám ngày đêm mới tóũ quốc-đô Lâm- 

Ảp. Lúc này Phạm-Phàm-Chi đá rút khỏi kinh thành. 

Có lé quân Tùy đã vào đất Lâm-Ap đề cướp phá rồi lui về. Sử 

sách không nói việc nhà Tùy chiếm đóng Lâm-Ap như chiếm dóng 

Giao-châu, chỉ biết rằng sau vụ đánh Lâm-Ap Lưu-Phương bj bệnh 

rút binh về đến nửa đường thì chết. 

Sau biến-cố trên dầy quốc vương Lằm-Ap dầng biều tạ tội và 

xin tiếp-tục tiến cống như cũ. Đến dời vua Đưòmg thái-Tôn vào 

năm Trinh-Quan, vua Lâm-Ảp là Phạm-Đầu-Lê qua đời, người con 

dề nổi ngôi là Phạm-trấn-Long bị giết, con của bà cô Phạm-đầu 

Lê là Chư-cát-Địa được dân tôn lập. 

Chư-cát-Địa đồi quốc hiệu ra Hoàn-vưong-quổc và người nước 

này vấn quen thói xằm lược Giao-châu. Đá có phen họ chiếm được 

chấu Hoan và 'châu Ái tức hai tỉnh Thanh-Nghệ của ta. 

Hai thế-kỷ sau là năm Mậu-Tí (808) đời vua Hiển-Tôn. Đô-hộ 
Trương-Chu cúng có phen đem quân đánh Hoàn-vương-quốc rất 
là tàn hại khiến họ phải lui về phía Nam (ở vào dịa-phận Quảng-Nam 

Quảng-Ngãi bây giờ) Lại một lần nửa do sự thất bại quốc hiệu 

Lâm-Ap đồi ra Chiêm thành cho tới ngày nay. 
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II — NHÀ BUỜNG 

(618 — 907) 

1— Chính-trị của nhà Bương ử Giao-Châư.— Nhà 

Đường thay nhà Tùy vào năm Mậu-Dăn (618). Ba năm sau 

vua Cao - Tồ phái Khâu - Hòa làm đại-tồng-quận sang cai-trị 
Giao-Châu. Việc phái một vó-tướng qua Giao-Châu- cho ta hiều 

rằng nhà Đường áp-dụng một chế‘dộ quân sự đối với chúng- 

ta. Họ rứt kinh-nghiệm ờ dĩ-vẵng giữa Giao-Chấu với các vưcrng 

triều Trung-Quốc trườc nên đề-phòng cần-mật mọi sự bất-trắc bằng 

một chính-sách hoàn-toàn võ-lực. Một chính sách vó-lực tất-nhiên 

phải dùng đến nhiều luật-lệ khe-khắt, thừi nào cũng vậy và ở đấy 

ta thấy nhà Đường đâ rất am-hiều vấn đề Giao-Châu. 

Năm Kỳ-Máo (679) Giao-Châu đồi ra Annam đô-hộ-phủ dưới 

dời Đường-cao-Tôn chia ra 12 chầu, 59 huyện. Nhiều tĩnh bên 

Trung-Quốc cúng lầm vào cuộc cải cách này. (Nước ta đeo cái tên 

Annam k! từ thu ờ dó). 

Mười hai châu như sau : 

1) Giao-Châu cổ 8 huyện (Hà-nệi, Nam-định v.v...) 

2) Lục-Châu có 3 huyện (Quảng-Yên, Lạng-Sơn) 

3) Phúc-lộc-Châu có 3 huyện (Som-Tây) 

4) Phong-Châu có 3 huyện (Scm-Tây) 

5) Thăng-Châu có 3 huyện 

6) Trường-Chẳu có 3 huyện 

7) Chi-Chấu có 7 huyện 

8) Vó-nga-Châu có 7 huyện 

9) Vó-an-Châu có 2 huyện 

10) Ái-Châu có 6 huyện ( Thanh-Hóa ) 

11) Hoan-Châu có 4 huyện (Nghệ-An) 

12) Diễn-Châu cổ 7 huyện (Nghệ-An) 
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Còn một chầu nứa Ở phía Tây-Bắc Giao-Châu hẳn là vùng 

Thượng-Du Bắc-Việt bây giò" có dân Mường, Mán trú-ngụ gọi là 

Man-Chằu hàng năm phải tiến-cống nhà Bương và chịu một chế-độ 

tiêng biệt. 

2— Maì-Hẳc-Bể khởi-nghĩa ( 722 ).— Dưới bàn tay sắt 
eua nhà Đường phương Nam có được yên-trị không ? Ta có thề 
nổi rằng không. 

Từ khỉ nhà Đưòng lên ngôi là năm Mậu-Dần(618) đến năm 

Nhâm-Tuất (907) phải cáo chung, trong khoang ba thế-kỷ phương 

Nam luồn luôn rối loạn khi ờ địa-hạt này, khi ở khu vực khác tuy không 

to tát. Đến năm thứ 10 dưới đời Đường-huyền-Tôn (sau hơn một 

trăm năm ) ông Mai-thúc-Loan người Chầu-Hoan thuộc huyện Thiên- 

Lộc hay Can-Lộc tỉnh Hà-Tính phất cờ Cách-Mạng. Ông rất khỏe 

mạnh, to lớn mặt đen sì thấy nhân dận quằn-quại dưới ách tham 

tần của bọn quan lại nhầ Đường liền hô hào trăm họ đứng dậy 

chống quân xâm-lược. Ông được các nơi hưởng-ứng nhiệt-liệt. 
Việc đầu tiên của ông là chiếm lấy một nơi đe làm căn-cứ tại Hoan- 

Châu thuộc huyện Nam-Đàn tĩnh Nghậ-An, xây thành đắp lũy tự 
xưng là Hoàng-Đế và được mệnh danh là Hắc-Đế. Ông liên - 

kết ngay với Lầm - Ảp và Chằn - Lạp đl có hậu-thuln và rộng 

đường lui tới. 

Nhà Đường phái quần do Dương - tư - Hủc điều khiền sang 

hợp với quan Đô-Hộ Quang-sở-Kháeh đánh Mai-hắc-Đế. Hắc- 

Đế-không cầm cự nồi phải bò chạy và ít lâu bị bệnh mà mất. 

Nay Ờ núi Vệ-Sơn huyện Nam-Đường, tỉnh Nghậ-An còn 

di-tích thành cú của vua Hắc-Đế và còn đền thờ ngài ờ xá 

Hương-Lám, huyện Nam-Đường (Nam-Đường nay gọi là Nam- 

Đàn). 

3— Giặc Côn-Lôn và Bo-Bà.— Năm Đinh-vị (767) là 

năm Đại-lịch thứ hai dời vua Đại-Tôn nhà Đường, giặc bề là 

quân Côn-Lôn và Đồ-Bà vào cướp phá Giao-Châu, vây hám Phủ- 

trị. Kinh-lược-sứ là Trương-bá-Nghi cùng vời Đô-ủy Cao-chính- 
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Bình họp nhau trử được quần giặc bề. Sau này Tnrơng-bá-Nghi 

cho đắp La-Thành đl đề-phòng mọi cuộc biến-loạủ. La-Thành có 

từ bẩy giờ. 

4— Bõ-Cái Dại-Vương.— Việc đánh dẹp yên, năm Tân- 

Vị (791 ) Cao - chính - Bình được cử giữ chức Đô - hộ 
Giao-Chầu. Y trị dân rất là tàn ác, lòng người oán giận vô cùng. 

Tại quận Đường-Lầm thuộc huyện Phúc-Thọ tỉnh Sơn-Tầy, ông 

Phùng-Hưng vận-động dằn chứng đánh phá phủ-trị khiến Cao-chính- 

Bình lo 8Ợ mà chết. Quân Giao-Chằu chiếm được La-Thành và phủ- 

trị nhưng mấy tháng sau ông Phùng-Hưng bị bệnh qua đửi. Con 

ông là Phùng-An dược nhân dần tôn lên đe kế nghiệp và lập đền 

thờ gọi ông là Bố-cắi-đại-Vương. Bằng danh từ này dân tỗ ý coi 

ông như cha mẹ vì nhận thấy ở ông mệt tấm lòng thương giống 

xốt nòi như cha mẹ đối với con cái. 

Nhà Đường lại đem quân sang dẹp, cừ Triệu-Xương làm Đô 

hộ Phùng-An yếu thể đành phải hàng. 

5— Cuộc xâm-lắng Giao.Châu của Nam-Chiếu.— Giao- 

Chẳu đau khồ về cuộc thống-trị cũa nhà Đường cúng như với các 

tiền-triều Trung-Quốc. Như trên đã nói Giao - Chấu cọn bị Lằm- 

Ãp luốn luôn cướp phá, đó là cái nạn thứ hai. Khi nhà Đường 

sắp mất, Giao - Châu lại bị cuộc xâm - lược của Nam-chiếu dó là 

cái nạn thứ ba. 

Nam-chiếu là nước nào và Ở đằu ? 

Phía Tây-Bắc Giao-Châu thuộc miền Tây tĩnh Vân-Nam cổ 
một xứ mà dân là người Thái xưa kia chia làm 6 Chiếu thuộc 6 tù 

trưởng (Chiếu đối với dân Thái tức là vua ) địa-phương quản-trj — 

Mông-Huề, Việt-Thác, Lãng-Khung, Đằng-Đạm, Thi-Lãng và Mông 

Xá. Sáu Chiếu này có thời đã cùng thần phục nhà Đường. 

Mông-Xá Ở phía Nam đối với các Chiếu trên kia và giáp địa- 

phận Giao-Chầu. Đó là nước Nam-Chiếu. Dần Nam-Chiếu đẵ từng 

sống nhiều phen khá oanh-liệt và quật-cường. Dưới đời Ngô-tốn- 

Quỵền (thời Tam-quõc) ho đá biết tìm nhúng nơi sông ngòi, nụị 
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non hiềm trố- như Hà-Hoa, Quế - Chữ, Vọng - Cái, Hoành - Son, 

Trưòng-Sa, Hải-Ngạn, Lấ-Lôi, Ô-Tôn, thuộc Hoa-Nam đề tụ - 

họp. Ngoài ra họ còn giao-dịch mật thiết với nước Tây-Bà-Dạ đề 
lấy vây cánh. Có sách $iép họ !à con chấu của Triệu - Vú - Đế và 

cùa quan Thái-Phó Lữ-Gia bị các tướng nhà Hán là Lộ-bác-Đức 

và Dưomg-Bộc đánh siêu-bạt đến các xứ trên đây. 

Dưới đời Tấn (265-316) họ lại hựp-lực với bọn thồ-tù lần cận 

là Triệu-công-Lý chiếm cứ chầu Quỳ, châu Diên đặt làm lộ Da-!a 

lẩy Châu Căm, Chầu Hoan làm lộ Lầm-An cùng nhau cai trị. Họ 
lập thành-trì Ở xẵ Cao-Xá thuộc đất Diễn-Châu, phía Đcng giáp bề, 

phía Tảy giáp Tầy-bà-Dạ, phía Nam giáp núi Hoành-Scm rồi tự 
xưng Vưomg. 

Đời Đông-Tấn ( 317 - 420 ) Tào-Nhí được cử đi đánh, nhiều 

phen đuoi dược Nam-Chiếu ra tận bề, Nhưng quấn Nam-chiếu rất 

khôn ngoan, biết trốn tránh sức mạnh, biết áp-dụng chiến thuật 

co rân và tiêu hao. Quằn Tấn không chịu dược thủy-thò dau ốm 

chết hại nhiều phầi rút lui. Nam-Chiếu lại trờ về hoành-hành như 
cú. Khoảng năm Khai-Nguyên (713-741 ) đời vua Đưừng-huyền- 

Tôn, Bỉ-la-Cáp là vua Nam-Chiếu có trí lớn, dút lót Tiết-độ - Sứ 
dạo Kiếm-Nam là Vừomg-Dục xin thổng-nhất và quản lĩnh cả 6 

Chiếu lấy có' rằng 5 chiếu kia suy nhược không dứng vững nồi. 

Đường-triều theo lời đề-nghị của Vưong-Dục chấp-thuận việc thống 

nhất này và dặt tên cho 6 chiếu hợp nhất là Qui-Nghĩa. Việc 

thống-nhất thực hiện xong, Nam-Chiểu trở nên một quốc gia cường 

thịnh xuất-quần đánh phá các dần tộc láng giềng. Trước nhất là nước 

Thồ-Phon (sau này là Tây-Tạng) bị Nam-Chiếu xâm lăng. Thắng 

trận Ở đây, Nam-Chiểu rời đô đến thành Thái-Hòa đề có một vj 

tri vững vàng hom. Sau này Nam-Chiếu tự dẹt thêm một tên khác 

là Đại-Lý và thành một mối lo ử biên-cưomg cho Trung-Quốc. 

Năm Tân-Tỵ, Đường-thiên-Bảo thứ 9 (750) quân Nam-Chiếu 

vầy thầnh Côn-Minh (quận Vân-Nam) cướp dược hai châu Tiêu-Di 

và Riêu, gom tất cả đến 32 xứ. Nam-Chiếu biết lợi-dụng rừng núi 

dử quân Đường vào sậu rồi vây hám và tấn-công. Tiết-độ-Sứ 0‘ 
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Kiêm-Nam là Trọr.g-Thống, sau tới Tiết-đệ-Sứ ĐươRg-Quốc-Trung 

hai lần huy-động 28 vạn quân đánh nhau vốũ Nam-Chiếu đều bị thua 

rất là thảm hại- 

Năm Đường Trỉnh-Nguyên thứ 16 (800) An-phủ-Sứ Vằn- 

Nam là Vi-Cao đánh quân Nam-Chiếu thua Ờ Thiết-Kiều phủ Lệ- 

Giang. 

Nấm Bính-Dần (846) Nam-Chiếu tràn qua Giao-Châu, kinh- 

lược-sứ là Bùi-nguyên-Dụ đánh ổuòi được, Sau đó đến Vương- 

Thức thay Bùi-nguyên-Dụ biết cách Cai trị nên mọi mầm loạn đều 

tắt. Đến năm Canh-Thìn (860) Lý-Hộ sang làm Đô-Hộ thỉ Nam- 

Chiếu đã mạnh thêm nhiều lắm, Con Phong - Hưu (vua Nam„ 

Chiếu) là Tư-Long tự xưng đẽ và đặt quốc-hiệu là Đại-Mông sau 

lại đồi là Đại Lễ. Tư-Long lo tăng cường ráo riết về quân-sự, động- 

viên thanh-niên từ 1 5 tuồi đễ đưa vào quân ngũ, Rồi một việc xầy ra 

dấn đường cho quân Nam-Chiếu bước thêm lần nữa vào đất Giao- 

Châu : Nguyên Lý-Hộ quen ỷ thế mạnh của « thiên-triều » giết tù- 

trưởng của dân Mường là Đố-Thủ-Trừng khiến toàn thề dằn 

Mường bất mán. Dân Mường vốn có liên-lạc với Nam-Chiếu 

muốn báo thù nhưng không đủ sức liền vạch dưò-ng chỉ nèo và 

sui dục quân Nam - Chiếu xầm lược Giao-Châu. Tháng 11 năm 

ấy thành dô-hộ bị thất thủ, Lý-Hộ và Giám - Quận bỗ chạy về 
Vú-Chằu. Tháng giêng năm sau Đường - triều phải cho Vưong. 

Khoan đem quân Ung-Châu và các miền lân cận sang cứu-viện. 

Quần Nam - Chiếu lại rút về, nhưng hai năm sau ho lại lần đến. 

Tướng Đường là Thái-Tập đem ba vạn quân sang đối phó. Nam- 

Chiếu lại lui bĩnh. Sau này Tiết-dộ-sứ Lĩnh-Nam là Thái - Kinh 

sự Thái-Tập lập đưực công to mật tấu về triều đình rằng tình 

hỉnh Giao-chầu dá ồn dịnh không cần phải đề quần dội ờ lại. 

Vua Đường liền rút đoàn quân viễn - chinh về, Thái-Tập muốn 

dề lại 5.000 binh cũng khống được. 

Hiều được sự lục-đục kề trên, năm Quý-Mùi tức là một 

năm sau, Nam-Chiếu mở cuộc tấn công mánh liệt hơn bao giờ 
h|t bằng số 50.000 quân tràn như nước lú vào Giao-Chầu, chiếm 
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được phủ-thằnh. Thái-Tập thế cô phài tự sát. Tướng Đường là 

Nguyln-duy-Đức đem 400 quân Kinh-Nam đến cứu ’ cúng thua 

chạy ra đến bờ sông thỉ bỉ lối vl không có thuyền bè. Y liền 

hô hào quần sĩ quay lại liều sống mái với quân Nam-Chiếu bời dàng 

nào cúng chết. Cuộc phản-công này giết hại được hai ngàn bỉnh sĩ 

Nam-Chiếu nhưng đến đêm Nguyễn-duy-Đức kiệt lực bị tướng 

Nam-Chiếu vầy đánh và giết được cả bọn. Thắng trận hoàn toàn 

quẫn Nam-Chiếu vào phủ-thành sát hại tới 15 vạn nhân mạng. 

Giao Châu lọt vào tay Nam-Chiếu. Vua Nam-Chiếu là Mông- 

Thế-Long cử Dưcrag-tư-Tấn trấn thủ Giao-Châu với 2 vạn quần 

và đặt Đoàn-tú-Thiên làm Tiết-độ-Sứ. 

Trong công chuyện này ta thấy rộ vì sự dố-kỵ nhau của 

bọn vấn vô tướng nhà Đường mà Giao-Chầu lầm vào cuộc binh 

lửa vô cùng tàn hại. Nhưng vẫn chưa hết ! 

Mất Giao-Chầu, tạm thời nhà Đường thiên An-nam đồ-hộ-phủ 
về Hẳi-Môn (?) rồi triệu tập quần các đạo về Lĩnh-Nam lo 

thuyền bè và lưong-thực. Mùa thu năm sau (864) Cao-Biền được 

lệnh xuất-quấn. 

6— Cuộc thất bại của quân Nam- Chiểu Tà sự nghiệp 
của Cao-Biền.— Năm Ắt-Dậu (865) Cao-Biền được nhà Đường 

cử làm tướng hợp cùng Giám-quận là Lý-duy-Chu đem quân sang 

đóng ỏ* Hẫi-Môn (?) đề giài-quyết vấn-đề Nam-Chiếu. Cao - Biền 

sinh Ờ cửa tướng lại là tay vấn-học uyên-thấm dấn 5.000 quân làm 

tiền đạo và ưức cùng Lý-duy-Chu điều-động quân hậu-viện tiến sau. 

Lý-duy-Chu' không muốn Cao-Biền thành-công, biết rằng Cao-Biền 

giầu mưu - lược, có tài quần - sự ắt sé thắng trận, Nam - Chiểu tuy 

dông nhưng man-mọi và ô-hợp, chiến đấu lại không có phưong-pháp 

Y chỉ còn cách không đem quân tiếp - viện dề Cao - Biền hao mồn 

dan thực lực mà thất bại chăng. Cao-Biền cất quân đi rồi, Lý-duy- 

Chu vẫn cứ dóng binh nguyền vẹn tại chỗ. 

Giám-quận nhà Đường là Trăn - Sắc lại phái thêm 7.000 

CỊUần do tướng Vi - Trọng - Tề lính - đạo sang tăng - cường qhọ 
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cho đoàn quần yiễn-chinh của Cao-Bỉền. Bấy giờ Cao-Biềs máù xuẩt 

trận, thắng được Nam-Chiếu mấy kỳ, nấm 866 hồi tháng 6 và cho 

báo tiập về Trung - Quốc. Hồi tháng 9 năm thứ 6 hiậu Hàm- 

Thông (865) Cao - Biền đánh lén 5 vạn quân Nam-Chiếu đang 

gặt hái ở Phong-Châu (Vĩnh-Yên) giết được một số quần Nam- 

Chiếu và cướp thóc lúa đem về nuôi quần lính, Ta nhận thấy Cao- 

Biền khốn ngoan ở chẵ không aánh mạnh ngay vl chưa có tiếp-tế 
và chưa đầy đủ lực-lượng. Việc đánh Phong-Châu trước dó chỉ do 

vấn đề cần Iương-thực. Và khi cá tiếp viện hẳn hoi (quấn của Vi- 

Trọng-Tề đến) Caọ-Biền mới thực sự lâm chiến. 

Biết tình thế khó khăn vào khoảng tháng 4 nấm 866 Tu-Long 

thăng cho Đoàn-Tú-Thiên làm Tiết-độ-sứ đất Thiên-Xiền (kinh đố 
riêng của Nam-Chiếu ở phía Tây-Bắc Giao - Châu) cho Dương- 

Thẩp-Tư (Annam chí nguyện .chép là Dương-Tư-Tấa) đến giúp 

Tú-Thiên giử Giao-Chấu cho Phạm-Nê-Ta làm Đô-thống phủ đô 

hộ. Nay Vâa-Nam còn thành Phủ-Ta ở huyện La-Thư. 

Tin háo thắng trận của họ Cao đến Hẳi-Môn thì bị Lý-duy- 

Chu chặn lại. Triều đình Trung-quõc lầu không thấy tăm hơi củá 

bọn Cao-Biền liền cho hối Lý, Lý nổi dối rằng Cao-Biền khống 

chịu xuất trận và vẫn án-binh bất dộng cr Phong-Châu. Thực ra lúc 

đỗ Cao-Biềa đã phá được quần Nam-Chiến là bọn Trương-Thuyên 

Lý-Ta và Long-Man, hàng đưọ'c hơn 1 vạn quần, nhờ được ba 

lúy ở' Ba - Phong và đang vằy hám quần Nam-Chiếu ở La-Thằnh 

quá 10 hôm. Cuộc đắc-thắng chỉ còn là vấn-đề thời-gian thì vua 

Đường-ý-Tông phái Vương-án-Quyền và Lý-duy-Chu tới thay 

Họ Cao trước khi lai kinh đâ mạt phái tiều-hiệu Tấng-Cồn về 
Trung-Quốc trinh bầy tin tức thắng trận và mọi sự hãm hại của 

Lý. Rồi sau khi giao binh-quyền cho Vi-Trọng-Tề Cao-Biền cùng 

100 thủ-túc lêa đường. Khi vua ^Đường hiều rố manh mối, Cao- 

Biền được thăng chức kiem-hiệu-công-bệ thượng - thư và được 

quay gót về Giao-Châu tiếp-tục việc dánh dẹp. Trong lúc nằy bọn 

Vương-Án-Quyềa, Lý-duy-Chu mới đánh thành. Vương-Án-Quyền 

nhút nhát việc gỉ cúng tùy ở Duy-Chu. Còn Duy-Chu thl tham lam 



VIỆT SỬ TÂN BIÊN 238 

tàn ác tướng tá không phục, nhờ vậy quấn Nam-Chiểu giải được 

hai lần vầy trốn được quá nửa. Đến khi Cao-Biẽn trở lại hạ được 

thành, bại được Đương-thấp-Tư, chém được bọn Tú-Thiên, Nê- 

Ta, Nạc-Mi và Chu-Cố-Đạo là thồ-mán đá làm hướng-đạo cho 

Nam-Chiếu cùng giết được 3 vạn quân Nam-Chiếu. 

Cao-Biền lại đánh phá 2 động thồ-mán đá theo Nam-Chiếu và 

giết tù-trưởng. Thồ-mán quy phục một vạn bằỵ nghìn người. 

Mùa đông tháng 11 năm ấy vua Đường ban chiếu đặt tĩnh- 

hằi-quằn Ở Châu - Giao, cho Cao-Biền lầm Tiết-độ-sứ kiêm Hành 

doanh chiêu thảo-sứ các đạo. Từ Lý-Hộ tham nhúng độc ác quần 

Man khởi loạn găn 10 năm đến bấy giờ mới yên. Và Annam đô- 

hộ-phù đồi là Tĩnh-hải-quần bắt đầu từ đấy. 

Xét ra Giao-châu bị nạn Nam-Chiếu dòng dá 10 năm vô cùng 

tàn hại. Từ dó Cao-Biền ở lại Giao-châu làm Tiết-dộ-sứ. Theo 

Tu-viện-trưởng Adr. Launay của Hội truyền giáo ngoại quốc tác-giẳ 
cuốn Histoire ancỉenne et modeme de 1’Annam trang 34 thì sau khi 

Nạm-Chiếu bại trận được vài năm, Trung-quổc bị loạn. Nam-Chiẽu 

lại lợi dụng cơ-hội dấy quần. Vua Đường muốn phương Nam đượp 

ồn-định liền điều-đình gả công chúa cho vua Nam-Chiếu. Nam-Chiếu 

liền cừ một phái-bộ đặc-biệt sang đón Công-chúa trong đó có mẩy 

thượng tướng. Cao-Biền gửi mật-thư cho vua Đường bào trong 

phái bộ có ba nhần viên cao cấp nhất là linh hon của Nam-Chiếu 

nên dầu độc họ đỊ trừ hậu-họa, sau này Nam-Chiếu cổ phục hồi 

được ắt cúng còn lầu. Vua Đường y lời cho đánh thuốc độc vào 

rượu, các sứ-giả Nam-Chiểu bỏ mạng nhò- vậy nhà Đường .giứ 
được Giao-Chẳu thêm một giai-doạn. 

Cao-Biền thị hành những công cuộc-gì ở đây ? 

Ồng ta đá làm tất cà nhứng việc của một võ-tướng và một 
văn quan có tài. Trước hết ông ta khởi việc xây thành đắp lúy ở 
các nơi biên-cảnh dl dề-phòng giặc - giẵ. Một kỳ-công của ông là 

việc dựng lên thành Đại-La bên bờ sông Tô-Lịch. Thành này bốn 

mặt dài hơn Ị 982 trượng, cao 2 trượng linh 6 thước. Bên ngoài 
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thành có một con đê chạy theo đề bao bọc lẩy thành. Đê dài hon 

2.125 trượng linh 8 thước, cao 1 trượng rưới, dầy 2 trượng. Trong 

thành có tới 40 vạn nóc nhà (?) Sự sống của nhần dân rất là 

sầm-uất. Ông lại khai phá các ghềnh-thác đề mở rộng đường thủy 

cho các thuyền bè buôn bán đi lại. 

Về mặt cai-tri, ông cũng có một chính sách rồ rệt tránh đưực 

mọi điều nhúng-ỉạm cùa bọn thừa-hành. Ong dã gầy được thiện-cảm 

giữa ông và dần chúng cho nên đưực tôn là Cao - Vương. 

Ông lập cẩc số- thuế đề có tiền chi-dụng. Sau này người ta cho 

rằng người Việt-Nam phải đóng sưu-thuế là từ thiìử Cao-Biền làm 

Tiết-dộ-sứ ở Giao-chẳu. Điều đó không hẵtt thế. Có lẽ rằng với 

Cao-Biền Giao-châu chị.u một chế-độ thuế-khóa phẳn minh thì phảị 
hon, cbn vào thời các tiền-triều thl không có một chính sách thu-nạp, 

hẳn-hoi, những sự dóng' góp của dân đều chạy hết vào cái túi tham 

không đẩy của bọn quan-ỉại Trung-Quốc. 

Năm Ẩt-Vị (875) vua Đường đồi Cao-Biền đi làm Tiết-độ-sứ 
tại Tây-Xuyên (Tứ-Xuyêu) và ưng thuận lời đề-nghi của Cao- 

Biền cho Cao-Tầm (cháu Cae-Biền) thay thế ừ phưong Nam. 

Chẳng bao lâu nước Tầu lại loạn. Cũng như mọi lầu, cuộc 

thay đồi chính-sự bên Trung-Quốc là một dịp thức-tĩnh tỉnh-thần 

quốc-gia của ngưòi Việt. 

7.— Măy VỊ lương lại Trung-Quốc trong thời đô 

hộ.— Nhà làm sử ngoài nhiệm-vụ biên chép những biến-chuyln 

của thời-dại còn có phận-sự nữa không kém phần quan trọng là 

ghị on luận tội nhứng người trong nírớc hay ngoài nưức liên - can 

đến các biến-chuyền đó. 

Nưức ta trong thời Bắc thuộc ke từ năm 111 trước Thỉên- 

Chúa đến nẵm 905 sau Thiên-Chúa quan lại Trung-Hoa tới nước 

ta có nhiều kẻ tham-tàn nhưng cúng có một số người nhân dửc. 

Ngoài Tích-Quang, Nhậm-Diên, Sĩ-Nhiểp đá làm được nhiều điều 

lợi ích cho dần ta, chúng tôi xin kề thêm ra dấy nấm ba lưong-ỉại nứa 

dếa nay chưa được dân ta hiều biết mấy : 
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1 — Triệu-Xirơng.— Triệu-Xương tên tự là Hồng-Tô người 

đất Thiên-Thủy bên Tàu sinh vào đời Đường-Đức-Tông (780-803) 

làm quan thăng dần dến chức thử-sừ Kiến-Châu. Năm thứ 7 

hiệu Hàm- Thống (791) Cao-Chính-Bìuh làm Annam đô-hộ thi hành 

chính-sách quá cay nghiệt, nhân dân ta thán rất nhiều. Ông Phùng- 

Hưng nồi lên, Chính-Bình lo sợ mà chết. Sau khi Phùng-Hưng 

chết con là Phùng-An lên nối chức giữ lấy phủ-thành đô-hộ. 

Nhà Đường cử Triệu-Xương sang. Họ Triệu lấy lễ vật và 

nhân-nghĩa dụ Phùng-An. Họ Phùng cũng lấy lễ nghi đáp lại 
và dem dần ra quy-phục. 

Họ Triệu thiết-lập và cài-cách nhiều việc như đắp thêm La 

Thành, xem xét các sông ngòi biên chép nên cuốn Phủ - Chí. 

Ông là người rất hoạt-động, thường ngoi xe đi tuần đề có 

dịp găn dần chúng. Ong đến thành Minh-Luần huyện Đường 

An tinh Hả'. - Dưong thấy non sồng đẹp đẽ, đất rộng người 

nhiều liền dựng nhà học ở đấy chung sống với dân, dặt tên là 

Đông-Gịao hưcmg-hiệu (nhà học cỗi Đông). Học trò các nơi xa 

đến thụ nghiệp rất, đông và nhờ sụt giáo - hóa của ông nhiều 

người được hiền đạt. 

ơ phủ 10 năm (791 - 801) sau cổ tật đau chân ông xin về 
Tầu. Vua Đường cừ Binh-Bộ Lang - Trung là Bùi - Thái sang 

thay. Thái tới, sai quần sĩ san phẳng các ngòi ao trong thành 

Đại - La và đắp thành Hoan, thành Ái sau b;j người tướng 

trong Châu-Giao là Vương-Quý-Nguyên đánh đuòi. 

Đường-đức-Tông vời Triệu Xương (lúc đó được thăng làm 

Tế-Tửu) dến bèn việc Gỉạo-Chẳu. Tuy bấy giờ ông đá ngoài 

70 tuồi mà còn khỏe mạnh, lại được phái sang Giao-Chầu lần 

nứa, Dần Giao-Châu nghe tin ông sang lại yên-ốn ngay và đưa 

thư tới mừng. Năm ấy là năm thứ 19 hiệu Trinh-Nguyên (813) 

Sau Triệu-Xương được thăng Lĩnh-Nam tiết-độ-sứ, tiếp theo là 

Cống-bộ thượng-thư gia hàm Thái-Tử thiếu-bảo. 

Ông qua đời vào năm 85 tuồi, dược truy tạng Dương 
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Châu đại đỗ-đốc. Học trò và nhân dân thương khóc như cha 

mẹ và làm nhà thờ bên cạnh nhà học. Ong làm Đô-hộ được 

tất cả 15 nấm. Sau này các vua ta các đời Trần, Lê đều 

phong ông làm Đại-Vương. Hiện nay ông làm thành hoàng 

làng Đan-Loan và Ờ phố Hàng Đào Hà-nội bây giờ có một ngôi 

đình của người làng Đan-Loan dựng lên đề thờ vọng ống. 

2 — Vương-Thửc.— Vương-Thức cũng lâ một lương quan 

đời Đường. Trưổ-c Vương-Thức, Lý-Trác, Điền-Hán làm Đô-hộ độc- 

ác tham lam từng lấy một đấu muối dồi mệt con trâu, con ngựa cùa 

dân-chúng, lại giết tù-trường là Đố-Ton-Thành và lấm nhiều việc tệ- 

nhúng không sao kề xiết. Dân chúng chịu không nồi hà-chính của 

bọn này liền liên-kết với tướng Nam-Chỉếu là Đoàn-Tú-Thiên. Họ 
lập nên đạo Bạch-Y mậnh-mệt-quấn (quân càm-tử) vào cướp phá 

phủ Đô-hộ. 

Tháng giêng nấm thứ 12 hiệu Đại-Trung vua Đường cho họ 
Vướng sang làm An-nam đô-hộ kinh-lược sử. Họ Vương trựớc đây 

là thứ-sừ châu Tấn trong hiệu Đại-Trung (847-859) Chính sách của 

bọn người trước là hàng năm thu tiền của dần đề làm lũy bằng gơ. 
Công việc không ra gì mà mỗi kỳ thu sinh ra lam sự phiền hà, thúc 

bách dân chúng rất là khốn khồ. Vương-Thúc liền lấy hẵn tiền 

thuể một năm, mua gơ thích-mộc trồng quanh phủ đô-hộ khắp 12 

dậm, tha hẳn những thuế Dgoại-phụ hàng năm đề bớt gánh nặng cho 

dân. Vương cho đào-hào buộc lúy Ở ngoài lại trồng tre gai, giặc 

cướp không thề vào được; Có thời Man-binh đến cướp ơ bến Clm 

Điền, Vương cho người thông-dịch đến hiều-dụ bầy tò diều lợi 

hại, quần Mán liền giài-tán. 

Khi mới đến phủ nghe dân ta thán La-hành-Cung là kẻ căm 

binh quyền ờ dây lâu năm làm nhiều điều nhúng nhiễu, Vương liền 

truất bò luôn. Tháng 7 năm ấy (858) dần Giao-Chĩ khỡi loạn — nửa 

đêm đánh trống reo hò vầy phủ-thành, nói rao' rằng : « Kinh-lược-sứ 
là Chu-Nhai sai huy-hạ gọi là hoàng-đần-quằn (quằn đầu vàng vượt 

bề) đển đánh úp, xin đưa Đô-hộ về Tầu, ta đóng đon thành nàỳ đề 
chống quần hoàng-đău. Vương-Thức đem tả-hữu lên thành nói chuyện 
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phải trái, quận Giao-Ch! liền rút lui. 

Vì dối kém loạn lạc luôn năm sáu năm, Chằu-Giao không có 

gì cung cấp cho người Táu, trong quân cúng không khao-thưởng 

Vương-Thức bấy giờ mới sửa soạn lệ cống-chfrc, khao thưởng. quân 

sĩ. Nước Chiêm-Thành Chân-Lạp lại thông-hiếu và nộp trả những 

người Giao-Châu bị họ bắt trước đó. 

3.— Bố-Tuệ-Bộ_Đỗ-Viện làm thứ-sử Giao-Châu được hon 

10 năm. Đến khi mất con thứ năm là Đơ-Tuệ-Độ lên nối chức. 

Tháng tư năm Tân-Hợi (41 0 hiệu Nghĩa-Hy thứ 7 đời Tấn- 

An - Đế, giặc nhà Tấn là Lư - Tuần chạy qua Giao-Châu. Sau 

Tuần xin hàng nhà Tấn được làm thứ-sừ Quảng-Châu (chép theo 

Khâm-định Việt-Sử quyền 3 từ 23 a và Đại-Việt Sử-Ký tiền biên). 

Đển nầm 411 Tuần lại làm phản bị tướng của Lưu-Dụ là Lưu 

Phiên dánh thua chạy sang Giao-Châu sau khi đánh phá Hợp-Phố 
Đã-Tuệ-Độ đem 6 ngàn người văn yô trong chầu-phủ chống nhau 

với Lư-Tuần ở trấnThạch-Ý, thẳng được Lư-Tuần. Trong khi chống 

giặc Đă-Tuệ-Độ đem hết gia-tầi làm lương cho lính. Em là Tuệ-K.ỳ làm 

thái thú quận Giao-Chỉ, Chương-Dần làm thái-thú quận Cừu-Chân đều 

đốc thúc quần thủy bộ trợ chiến. Đố-Tuậ-Độ tự lên mui thuyền dánh 

nhau với Tuăn ờ bến đò phía Nam thành Long-Biên, ném đuốc 

đuôi trĩ đốt cháy thuyền Lư-Tuân và đem quần bộ giáp bờ bắn 

xuống, Tuần bj tên nhảy xuống sông chết. 

Năm Quý-Sửu (413) vua Lằm-Ap là Phạm-ho-Đạt (Bhadra- 

varman I) vào cướp Cửu-Chân. Bơ-Tuệ - Độ dánh trước, chém con 

Phạm-ho-Đạt là Giao-Long-Vương Yên-Trí, bắt được một người 

con nữa là Na-Năng và nhiều tù-binh. Sau này vào năm 420, Đỗ- 

Tuệ-Độ lại đánh Lâm-ấp một phen nứa. Lẳm-ấp xin hàng, nộp 

voi lớn, vàng bạc rất nhiền. 

Đá dũng Đỗ - Tuệ - Độ lại có đức Nhân, khi ở Châu mặc áo 

vài ăn cơm rau, cẩm đền thờ dâm-thần, lập trường cho dân học. 

Năm đói, Bộ lấy của tư phát chần cho dân nghèo. Căm chính sự ông 

rất là tươm tất, lấy liêm-khịết làm căn bàn, săn sóc việc dân như việc 
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nhà nên tiên dưới đều hết lòng quí mến. Trong thời Đơ-Tuệ-Độ 
từ Bắc xuống Nam nhiều nơi rối loạn vậy mà Ở Giao-Châu nhờ 
chính sách ần-đức của Đỗ, cửa thành đêm mở, ngoài đường không 

ai nhặt của rơi, một ỉương-quan như Đơ-Tuệ-Độ đáng kề là rất 

hiếm trong đời bẩy giờ. Xét ra từ Đơ-Viện là cha Đơ-Tuệ-Độ đến Độ 
roi sau đến con là Đơ-Hoàng-Văn ba đời cầm cờ tiết ở Giao-Châu đều 

giứ được mọi điều nhằn nghía như vậy. 

4_Dào-Hoàtlg — Nấm At-Dậu (265) bên Trung-quốc nhà 

Tấn cướp xong ngôi nhà Ngụy cử người sang cai - trị đất Giao - 

Châu. Nhà , Ngô cúng phái người đến chiếm dóng ở đẩy. Cuộc 

tranh chấp thuộc-địa của hai nhà vằo cuối đời Tam-quốc sang đầu 

thời Nam - Bắc - Triều. 

Tấn-Vb-Đế cho Má-Dung sang làm thái - thú Giao - chỉ. Má- 

Dung bị bệnh chết, Dương-Tắc lên thay. Nhà Ngô cũng sai Lưu- 

Tuẩn sang làm thứ-sử. Ngô, Tấn đánh nhau, Lưu-Tuấn ba phen 

bj quần Tấn dánh bại. 

Năm Kỷ-Sửu (269) vua Ngô lại dưa hai đạo quân thủy bộ qua 

chống nhau với quân nhà Tấn. Trong đạo binh của Ngố có Dào- 

Hoàng là thẩi-thứ Thương - Ngô đủ tài văn vó. Đào lập được 

nhiều chiến-công rực rỡ được dại - tưérng Tiết-Hu phong làm đô - 

đõc Chầu Giao. Nhờ có mưu-lược Đào dắnh tan dược quần Tấn 

bắt được Dương-Tắc rồi được phong làm Giao-chầu-mục. 

Đầu năm Thái-Khang ống vua cuối cùng của nhà Ngô là Tôn- 

Hạo hàng Tấn viết thư khuyến họ Đào giài giáp vỉ đại-cục đá dồ 
roi. Họ Đào khóc thẳm thiết không ngoài tấm lòng trung thành 

vód cố-chù và khí-tiểt của kẻ nho-giă. Tính ra Đào giử Châu Giao 

yên-ồn được 30 năm từ Ngô qua Tẩn. Con người ấy rất hào-mại 

và thiệp-thế, hay giúp kẻ nghèo khố, luôn luôn thi thố ần nghĩa với 

dần được dân trong xứ rất kính mến. Tuy vậy mà ông không bao 

giờ hết thắc-mắc về tinh thần tranh đấu của dân Giao-Chỉ, điều này càng 

làm ông tin thuật phong-thủy nến dá cổ phen ông cho rời kỉnh - thành 

Long-Biên về phía Tầy 14 dậm). Ông còn dâng bièu xin vua Tẩn dừng 
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rút bớt binh Ờ các châu quận bởi theo ông, ^nhứng tù - trường 

trong khoảng đất 700 dậm giáp giới Lầm - Ap lúc nào cũng 

sẵn-sàng chõng !ại « Thiên - Triều », Thời của Đào - Hoàng tại 

Giao-Chỉ là thời đại thanh-bình mà cũng chỉ có 5.000 nóc nhà qui- 

phục Bắc-triều còn tới mấy vạn nóc nhà khác vấn không hoàn-toàn 

chịu lệ-thuộc. 

Quẳ nhiên sau 30 năm tại chức Đào-Hoàng chết, dân Cửu - 

Chân lại nồi lên đánh đuòi quan thái - thú. Mấy người kế-ĩiếp 

Đào-Hoàng như Ngô-Ngạn, Cố-Bi, Cố-Tham (con Cố-Bi) cũng 

là những người hiền, nhưng dến em Cố-Tham là Cố-Thọ lên thay 

anh vl đa sát mà bị dân giết. Sau đó Đào-Uy là con Đào-Hoàng 

Đào-Thục, Đào-Tuy được nối nghiệp Hoàng Ờ Giao -Chầu, dân được yên 

thêm một giai-đoạn khá dài nữa (riêng Ngô-Ngạn làm quan Ở Chầu- 

Giao được 25 năm, Đào-Ưy giữ quyền tới 30 năm). 

Tóm lại, tử Ngô qua Tấn, Đào-Hoàng có công khơi nguồn nhân 

chính tại Giao-Châu cho bọn quan lại Trung-quốc nền cúng bớt. 

được cho dồng bào chúng ta một phần nào nỗi khồ nhục của thời lệ- 

thuộc. Nhà chép sử cho rằng Đào-Hoàng có một sự - nghiệp lớn 

ờ xứ ta có lé không sai sự thực. 
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CHƯƠNG XIII 

CUỘC TRANH-&ẪU CỦA DẲN-TỘC VIỆT-NAM 

Từ HỌ KHÚC BỄN HỌ NGÔ. 

Nhà Đường mất ngôi năm Đinh-Mão (907) và kế tiếp nhà 

Đường là đời Ngú-Quý. Nước Tầu lại một phen chia năm sẻ bly 

như biết bao lần trước. Nếu trước thời Đông-Hán có loạn Tam- 

Quõc : (Ngô, Ngụy, Thục tranh-hùng ) th! giờ đây là Hậu-Lưcmg, 

Hậu-Đường, Hậu-Tấn, Hậu-Hán, Hậu-Chu gầy loạn đề tranh nhau 

ngôi chúa tề Trung-Hoa. Đó là loạn Ngữ-Quý hay là dời Ngú-Quý, 

Ngú-Đại roi chằng nhà nào mạnh hẳn và dược lâu bẽn. Mơi nhà 

đứng vững được nấm ba năm rồi bị đào-thải. Dân Trung-Hoa bị 
lửa loạn bùng cháy liên miên luôn trên nửa thế-kỷ. 

Dân Giao-Chằu tất-nhiên không bỏ lõ- cơ-hội. Khi Đưòng-triều 

bắt dầu nghiêng dò, uy.quyền trung-ưong không thấu mạnh ra ngoài 

bờ cói thl một người dần Giao-Chầu là ông Khúc-thừa-Dụ quê ờ 
Hồng-Chầu, (thuộc địa-hạt Ninh-Giang tỉnh Hải-Dưong) dứng lên 

chiếm đoạt lấy guồng máy chính-quyền ở dây. Ông vốn là một nhà 

hầo-phú, phóng-túng, đạo-đức nên nhần-dân kính-phục. Nhà Đường 

(năm 906) rất khôn ngoan liền cử ông lên làm Tiểt-độ-Sứ (sau 

phong lên làm Đong bình-chương-sự) thay Tăng-Cồn bồ thành trốn 

về Tầu đề yên dần. Sự thực nếu nhà Đường được vững vàng yên 

tĩnh như thuở nào, họ dẫu có dại mà phó thác vận-mệnh thuộc 

quốc vào tay người bằn xứ nhất là người đó lại được nhâu-tâm 

nhiệt-liệt quy-phục, và có tinh-thần dộc-ỉập. Chẳng qua thế chằng 

dừng và là một cách hòa-hoãn với nghịch-cảnh người ta phẳỉ dầy 

con thuyền chính-trị thuận theo chiều gió. 

Năm sau Đường bị diệt hẳn, đến nhà Hậu-Lưong kế-tiếp, 

ụịều Lương cũng đề ý ngay vấn dề Giao-Chậu—Lưu-A Ị1 dư ( c 
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làm Nam-bình-V ương kiêm Quảng-Châu Tiết-độ-Sứ có ý đem-quân 

đội chiếm lại Giao-Chằu như các triều trước. Ỡng Khúc-thừa-Dụ 
ờ đja-vj chưa được một năm thì qua đời trao lại cho con là 

Khúc-Hạo cái sứ - mạng nặng - nề của ông là giữ gìn đất nước 

và chống xâm-lăng ; 

Khúc-Hạo là một người thừa - kế xứng-đáng đối với phụ- 

nghiệp. Ông sửa sang nền hành chính, tuyền bồ cắc quan lại thế vào bọn 

tay sai của ngoại-quốc, mỏ- mang cấc phủ, chẳu, xá, xầy đắp các 

đường lối giao thông, chia nưức ra từng xứ, lộ, phủ đặt chức lệnh 

trưởng và tá-lệnh-tnrởng, biên tên các làng xá và làm so hộ-tịch. 

Việc thuế má được chia đều, chính-trị khoan-nhân giẫn-dị, dân nhờ 
om có sức nghỉ « mà sống lại » ( Khâm-định Việt-sử tiền biên ). Thấy 

tình-trạng Giao-Chẳu thịnh đạt quân nhà Lương mặc dầu có ý-định 

tái-chiểm xứ này nhưng vấn chưa dám bưức chần tới biên-giới của 

chúng ta. Trong lúc này ông Khúc-Hạo phái con là Khúc-thừa-Mỹ 
sang Quẵng-Châu bề ngoài là đi việc sứ-bộ nhưng bề trong là dò 

xét tình-ý và thực-]ực của họ Lưu. Giao-Châu phục tòng nhà Lương 

bấy giò1 chỉ về hinh-thức mà thôi. 

Lưu-An dống phủ-trị ở Quảng-Chẳu được 4 nam thì mất. Em 

là Lưu-Cung lên thay nhưng sau có điều bất min với triều Lưoug 

(Hậu-Lưong), Lưu-Cung tuyên-bố biệt-lập và xưng đế, lấy quốc - 

hiệu là Đại-Việt. Sau này (năm Đinh-Sừu 947 ) Lưu-Cung lại đồi 

quổc-hiệu là Nam-Hán. 

Năm Đinh-Sửu (917) ông Khúc-Hạo mất. Nhà Lưoug giao 

chức Tiết-độ-Sứ cho Khúc-thừa-Mỹ là con ông. Trong giai - doạn 

nằy ta nhận xét nhà Lương không mạnh nên phải chịu đề người 

Giao-Châu giữ đất Giao-Châu như nhà Đường vừa đây và khoanh 

tay nhìn sự biệt-lập của dòng họ Lưu trên đất Quảng-Chẳu. 

Theo ông Trần-trọng-Kim thì Nam-Hận thấy Giao-Châu giao 

hào với nhà Lương có ý bất binh, sau đấy Nam - Hán đem quằn 

sang đánh Khúc-thừa-Mỹ. Thiết tường đấy không phải là một cớ 
vững chắc. Việc xâm lăng Giao - Châu của Nạm - Hán thực rạ 
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chỉ do tham-vọng Đế-Quốc chớ đầu có phải do một chuyện hờn- 

gỉận về tình cảm. Năm Quý-Mùi (923) quân Nam-Hán thắng trận. 

Khúc-thừa-Mỹ bj bắt, sau được phóng-thích. 

Bàn về sự-nghiệp cua ba đời họ Khúc (tiên-chúa, trung-chúa 

và hậu-chúa) sử thần Ngô-sĩ-Liên cho rằng nước Nam ta nầy 

măm tự tri từ ba đời họ Khúc tuy chưa xưng Đế, xưng Vưong. 

Mọi công cuộc cải cách chính-tri của họ Khúc đều đáng làm gương 

cho đời sau. Từ bẩy giờ đến họ Đinh nhất-thống nước Đại-cồ-Việt, 
hon 60 năm (906 - 967) dấn Nam thoất vbng lao lung của người 

Tău. Theo ý chúng tôi tinh thần tự chủ của chúng ta đã có từ đòi 

Trưng-Triệu thì phải hon. 

Tường Nam-Hán là Lý - khắc - Chính được Ờ lại chiếm dóng 

Giao-châu, Lý-Tiến giứ chức thứ-sử, nhưng chính quyền cỗa 

Nam-Hán cũng không được lâu bền. Tám năm sau (931) một 

kiện tướng của Khúc-Hạo là Dưong - diên-Nghệ huy-động dân 

chúng đuồi đươc bọn Lý-khắc - Chính và Lý - Tiến rồi lên thay vào 

chức Tiết-đệ-sứ. Nam-Hán không cố một phẫn-dộng-lực nào đối vời 

việc này có lê rằng họ cúng kính-nề lực - lượng của Giao-chầu chăng, 

Sáu năm qua đang êm đẹp, đời sống của Giao-chầu như nước thuận 

dòng thì xầy ra cuộc chính - biển giữa người Giao - chầu với nhau. 

Dương-diên - Nghệ bị nha-tưóng là Kiều-công-Tiễn giết và cướp lấy 

quyền nhưng rồi đến lượt Công-Tiln cúng bị ngá trong khi tấp 

tènh bước lên cái địa-vị chúa tề Giao-chầu, do Ngô - Quyền là tướng 

cùa Dưong-diến-Nghệ cừ binh đánh phá dề báo thù cho chủ vầ nhạc- 

phụ. Nguyên họ Ngô là một người tài balỗi-lạc, lại cố lồng trung-thành 

nên Dương - diên - Nghệ yêu quý gả con gái cho. Ông. sinh 

trưởng ợ Đường"Lầm (thuộc tỉnh Sơn-Tẳy) cùng một quê hưong vổ'i 

nhà ái-quõc Phùng-Hưng Dương-diên-Nghệ lúc sinh-thời đá giao 

ông dẫm nhiệm chức trấn thủ Ẩi-chầu là một dịa-hạt quan-trọng thuở 
đó vừa về chính-trị và quân sự do sự dề phồng quân Lằm-Ãp. Kiều- 

công-Tiễn thua trận liỀn cho người sang cầu cứu nhà Nam-Hẩn. 

Trận thủy chiễn đầu tiên của dân tộc Việt- 
Nam— Dọ nơi Klều-cônẹ-Tiln phái người sạng câu cứu và tố cáo 
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cuộc chính-biến ờ Giao-chẳu, vua tôi nhà Nam - Hán liền lợi - dụng 

ngay cơ-hội này mà họ chờ đợi từ lầu. Họ hiều rằng mỗi khi Giao- 

châu được người lĩnh-đạo có tài, có đức thì lực - lượng Giao - chẳu 

chóng trờ nên mạnh và đáng sợ vl vậy họ phải chờ đợi những dịp 

thuận tiện nhất mó-i dám động-binh. Xét ra mỗi khi muốn chinh-phục 

người phương Nam, các triều đặi Bắc-phương rất là thận-trọng. Ta hẳn 

nhớ sự giaó-dịch giữa nhà Hán với Triệu-Đà xưa kia là cả một sự dè 

dặt cùa vua Văn-Đế. Nhưng khi họ Triệu qua đời, những kẻ thừa kẽ ươn 

hèn thì « thiên triều » áp-dụng ngay cái chính-sách kẻ cả. Tóm lại 

người phương Bắc tuy hon chúng ta về phương-diện văn-hốa và quân 

sự nhưng vẫn phải kiêng nề cái tinh thần quốc-gia dũng-mánh của chúng 

ta. 

Nam-Hán cúng hiều chúng ta như vậy, huống-hồ địa-phận Quẫng 

Chầu của họ lại sát nách chúng ta. (Xia nhợ rằng dến thời đó người 

Việt chúng ta đá chuyền-dịch xuống lưu-vực sông Hồng-Hà, từ lầu miền 

Bắc-Việt bây giờ chớ không còn gồm ba tỉnh miền Hoa - Nam như 

dưóũ thời Triệu-Đà). Họ hiều chúng ta hơn hẳn nhà Lương nhất là 

sau khi Dương-diên-Nghệ dã đuồi văn thần vó-tướng của họ ra khôi 

Giao-châu năm Tân-máo (931). 

Lần thứ hai này Nam-Hán qua Giao-Chằu là một cuộc hầnh 

binh lớn lao, có thề nói họ đá xuất toàn-Iực của họ bời không 

phải chĩ có những danh tướng lên đường mà cĩm cẳ thái-tử 

Hoẳng-Tháo con vua Nam-Hán góp sức. Hoằng-Thắo đem hậu 

quằn đi tiếp-viện. Khi quân-kỳ củá quân Nam-Hán phấp-phới 

bay gần sông Bạch-Đằng thì Kiều-công-Tiễn dá bại trận và bị 

giết. 

Vẩn đề nội-dịch giải - qúyết xong, họ Ngô liền nghi ngay 

ra một kế-hoạch là .hạ Nam - Hán bằng cuộc thủy-chiến de có 

nhiều hy-vộng thắng lợi hơn. Ngô-Quyền truyền hịch cho quần 

dân dề phòng xâm-lăng'mọi mặt và bề khác cho người cắm 

cọc gỗ nhọn đầu bịt sắt ờ lòng sông Bạch-Đằng. Kể hoạch của 

họ Ngô là đợi nước thủy triều xuống mới mở cuộc phản-công. 

Qiại-đoạn đẳu, quân Nam-Hán và quân Gịao-Chậu. xô-xẩt nhau 
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trên mặt sông giữa lúc nước lên. Dĩ - nhiên quân Giao - Chầu 

đánh cầm chừng rồi bỏ chạy. Quả nhiên kế này thành công. 

Khi nước rút thuyền của đại quân Nam-Hán bị cọc đằm thủng 

nát và đồ vớ không sao tiến thoái được. Quân Giao - Châu 

quay lại theo kế - hoạch dã định và cuộc phản - công rất là mãnh- 

liệt. Quá nửa lực-lượng Nam-Hán bị tiêu-diệt. Thái-tử Hoằng- 

Tháo bj bắt sống và bị đem về hành-hình. Máu Nam-Hán lai-láng 

trên dòng sông Bạch. Một ít tàn quằn chạy thoát về Phiên- 

Ngung, mộng đế-quốc của Phưong Bắc sau cuộc chiến - thang 

của Ngô*Quyền lại một phen nữa tan ra mẳy khói. 





CHƯƠNG XIV 

ẢNH-HƯỞNG CỦA BẲC-PHƯƠNG 
ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT-NAM 

Từ ihượng-cồ đến cận-cb thời đại 

Trên đấy chúng tôi đã có dịp nói đến xã-hội Tiung-Hoa mà nền 

vấn minh, học-thuật đá được các học-giả co kim công nhận hết sức rực 

rỡ. Nó lại còn rất cố-cựu nữa nếu só với nền văn minh của nhiều dần 

tộc khác trên Thế-giới đồng thời trên đây 30 thế-kỷ. Nền văn minh đó 

khởi thủy từ đời Tam-Đại đưực xẳy-dựng, phát-huy do các lý - thuyết 

của hai học-phái Nho-Giẩo và Lão-Giáo. Đến dời Hán-Đường, lại 

thêm một tôn-giáo nứa nhập-cảng vào Trung-Quốc : Phật-Giáo. Tôn- 

giáo nầy đã có phen chiếm một dịa-vị đáng kề là oanh-liệt trong xã- 

hội Hán-tộc. Anh-hưởng của nó đối với nền tư-tưởng Trung-Quốc 

rất lớn và đi đôi vứi Nho-Giáo cho tới ngày nay khống hề có điều 

gì mầu-thuẫn do tôn-chỉ của Phật-giáo cũng khuyên răn người đời làm 

những điều ích-thiện, cầng-bằng, bắc-ái không ngoài nhưng nguyên - 

tắc cơ-bản của vị thánh nhân nước Lố đá nêu ra trong đạo thuyết 

cua Ngài. Cũng như hai giẩo-thuyết Khềng-Lão, đạo Phật có 

nhiều tiếng vang dội trong đời sống tinh-thăn của dân Hán, đạo 

này cũng theo gót đoàn quân viễn chinh và các quan cai-trị Tầu 

xầm nhập vào miền Nam của chúng ta. 

1— Anh-hưởng về Tôn-Giảo.— Trên lý-thuyết đạo Phật 
có gì ? 

Phật-giáo do đức Thích-Ca-Mâu-Ni xướng lên chủ-trưomg giải- 
thoát con người ra khỏi mọi điều khồ-não là : sinh, láo, bệnh, tử. Ngoài 
bốn điều này đã do tạo-hóa gây nên trong khi cấu-tạo con người cúng như 
khi xầy-dựng vũ-trụ, Tạo-Hóa đặt ra những định-luật khắt khe là có sinh 
phải có diệt, có hỉnh-hài thì phải chịu sự hủy-diệt, suy vong, lại còn 
bao nhiêu điều đau khồ khác phát-sinh bởi lòng dục giữa dừi sống xá-hội. 
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Lòng dục của con người ta là sự ham mê danh lợi, phú quý, sắc đẹp V.V...Í 

nổ đem lại những nghiệp báo, những căn-nguyên của mọi sự sa-đọa> trụy- 

lạc ngay trước mắt hay về kiếp sau. Đạo Phật quan-niệm rằng muốn 

tránh được các điều nghiệp-báo oan gia thì phằi cởi bỗ lòng dục, thi 

hành việc thiện ích cho đời, cho đong-loại, cho muôn vật. Những 

hành-động có thiên-lương ĩt kiếp này sề có những ảnh-hường tốt đẹp 

cho kiếp sau ngược lại cúng vậy. Đó là luật nhân-quả. Trái lại, 

nểu con người cứ say đắm trong dục vọng sé phải luần quần mái 

mãi trong vòng luân hoi. Ngoài ra cắt bỏ được lòng dục đăy tội loi 

không những người ta tránh được diều hệ-Iụy của kiếp này mà lại 

còn thoát khỏi vòng luân hồi nữa. Ngưửi ta sẽ được lên cói Nát'Bàn và 

thành Phật. Khi đó sề không còn vấn-đề sinh-diệt nữa. 

« Không tham danh lợi khỏi ưu-phiền 

« Niệm chí từ bi dứt nghiệp duyên. 

« Vớt kẻ trầm luân noi khồ ải 

« Noi theo tôn chỉ hội quần tiên. 

Phê binh đạo Phật về phương-diện thực-hành người ta cho rẳng 

dối với cuộc cạnh tranh và đời thực-tế nhất là trong ký-nguyên Nguyên- 

Tử ngây nay, chủ-trương nhập-thể và xuấi-ihể của Phật-giáo không 

thích hợp với nhân sinh, thế sự. Loai người lúc này ch! có tôn thừ sức 

mạnh, không có triết-lý nào hơn là sức mạnh và qũyền lợi thì một tồn- 

giáo xây-dựng trên đạo-đức thuăn-túy không thề nào giải-quyết được 

mọi vấn-đề hạnh-phúc và Hòa-Bình trên thế-giới. ít nhất mọi dân tộc 

trên thế-giód đều cùng chấp thuận một quan-niệm tôn giáo và Hòa- 

Bình theo Phật-giáo thl mới có kết-quả dược. 

Cãi dễ của đạo Phật ở đạo Bà-la-Môn (Brãhmane) nhưng^tôn-chĩ 

cua đạo Phật lại chống nhau với đạo này. Rồi hai tôn-giáo mâu thuẫn 

với nhau trong một thời gian khá dài. Sau^ba bốn thế-kỷ, đức Thích- 

Ca mất đi rồi đạo Phật mới hưng-khời Ở Àn-độ. 

Đức Thích-Ca Mău-Ni, thủy-tồ của Phật-giáo đã tự áp-dụng 

lý-thuyết của Ngài trước hết (sau cái quan-niệm : đời là sông mè, bề 

kho...) Ngài thuộc dòng quý tộc Ờ Án-độ, có vợ có con. Ngấi bỏ lầu 

son gác - tía đi tỉm Đạo mục - đích dắt díu người đời ra khỏi cảnh 
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trầm-luân đầy đọa. Theo đạo phái miền Bắc An - độ, ngài sinh năm 

1028 trước T. c. giáng sinh vào đời Chu-chiêu-Vương. Đạo - phái 

miền Nam cho rằng ngài sinh khoảng 624 — Nhưng theo các-nhà bác 

học ngày nay thỉ ngài đong thời với Khồng-Phu-Tử nghĩa là ngài xuất 

thế vào năm 558 hay 520. 

Đời vua Hán-vũ-Đế (140-86) quân nhà Hán đánh Hung-Nô lấy 

được tượng Kim-Nhân và thấy người Hung-Nô thắp hương thừ Phật, 

đến đời vua Ai-đế là T.L. năm thứ hai, vua Hán cho Tăn-Cành- 

H iến sang sứ rợ Nhục-Chi học truyền-khầu các kinh Phật. Người ta 

thẩy tôn-giẩo này cố nhiều điều tốt đẹp và cũng muốn ván-hoi nhân- 

tâm thế-tục nên nhập-câng Phật-giáo vào Trung-quốc. Có thl rằng-ván- 

hồi nhân-tầm thế-tục không phải chi là phục-hưng tinh thăn đạo-đức 

trong đám dại-chúng mà còn cả tinh thần của các giai-cấp phong-kiến, 

quý-tộc tử ngàn nấm trước đá vì cuộc tranh dành quyền - vị nên 

thường gầy bao nhiêu cuộc dảo-Iộn xá-hệi, thảm cẫữh máu đồ xương tau. 

Các triết-gỉa, các nhà chánh-trị thương xót Nhằn-loại đá quan-niệm 

công'dụng và mục-đích của các tôn-giáo theo hướng trên đây. Và có 

giác-ngộ dược thượng-tầng cơ-sờ của xá-hội mới giài-cứu được mọi 

nơi điêudinh của Đại-chúng. 

Rồi Phật-giáo mơi ngày đi sâu rộng trên đất Tầu quá các triều- 

đại. Vua Minh-Đế nhà Đông-Hán phái Ban-Siêu đi sứ các nước Tẫy- 

Vực. Hán-sứ báo cáo tình hình Phật-Giáo thịnh hành Ờ đầy nên sau 

dố nhà vua cữ Thái-Am sang Tây-Trúc mời các thày tăng An - Độ 

về nước đl thuyết-giáo tại Trung-Quổc. Thái-Am mang về dược 42 

chương kinh. Đến đời Tam-Quốc mó"] cổ người Tầu giứ việc truyền 

bẩ đạo Phật. Việc sưu-tầm kỉnh-kệ càng ngày càng mạnh rồi các'kinh - 

kệ được dịch ra chứ Tầu dề phồ-biến khắp dần-gian. Đến đời nhà 

Đường (630) rihà sư Huyền-Trang (tục gọi là Đường Tam-Tạng) 

cũng qua An-Độ với sứ-mạng khảo-cứu Phật-Giáo và sau 17 năm 

ông đem về Tău đựợc 650 bộ kinh. Bốn mươi hai nấm sau dưới đời 

*Đường-Cao-Tôn, ông Nghĩa-Tĩnh rước về thêm được 400 bộ nứa. 

Về phương-diện văn-chương, mỹ-thuật dưới hai đời Hán-Đường 

xã-hội Trung-Quốc cũng rất tiến-bộ trong khi Phật giáo được quảng- 

bẩ. Lịch-sự Trung-Quốc dã ghi chép mệt sự thịnh đạt rất lớn của văn- 
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chuông dưới hai triều-đại này và nói đến vấn chương cùa Trung-Quốc 

của các đời sau lẫn cậc đời trước nữa, ngưò-i ta không thề không 

nhắc đến các ông Lý-Thái-Bạch, Đơ-Phủ, Tô-Đông-Pha, Bạch-Cư- 

Dị, Hàn-Dú, Lý - Tôn - Nguyên, Tư - Mã-Tương - Như V, V... là 

những cột trụ thi vấn về các môn láng-mạng và xã-hội. 

Xét về mặt dần sinh của xá - hội Trung-Quốc fkinh-tế, xã- 

hội) trái lại ta có cảm-tưởng đám đại-chúng Trung-quốc không tiến-bộ 

bao nhiêu. Theo quan-niệm của chúng ta ngày nay thì gỉai-cấp phong- 

kịển Trung“Hoa chl lo tranh dành vương bá. Họ ít đề ý đển quyền 

lợi dại-chúng. Họ chỉ luôn luôn lo khuếch'trương quân sự đề bảo-vệ 

cái ngôi ăn trên ngồi chốc của họ. Nói rộng ra cái bệnh chung của 

phong kiến có lề bao giờ cũng vậy tử Đông saạg Tầy, từ cồ tới kim. 

Sau những thời chiến đấu đay gian lao, đến khi dá nẵm được đău thiên 

hạ, người ta chỉ mê chuyện ăn chơi đàng điếm, thiết-lập vó‘lực cho 

mạnh, bày đặt pháp-luật khe khắt cho nhiều hòng củng-cố địa-vị của 

mình và những kẻ-thừa kế. Do đó, chúng ta có thề nói rằng chír.h-trị 

của Phong-kiến không ngoài mục-dích phụng-sư quyền lợi giai-cấp. 

Xá-hội cfr phải biến loạn, đảo-điên, mỗi khi có cơ-hội, ngọn lửa căm 

hờn của đại-chúng lại bùng lêĩỉ. Nhửng cuộc biến loạn xầy ra thường 

do một ỵếu-tố thường-trực. trong Đại-chúng là sự bất-mãn, sự đói khồ 

cùng cực mà dần chúng dến mực không chịu đựng được. Rồi có kẻ 

phất cờ nêu Chính - nghĩa là dân chúng ùa theo. Nhưng dân chúng 

luôn luôn bị thất vọng ngay cả với nhửng « anh hùng áo vải» xuất 

thần ở các nơi cơ-hàn như họ, mà trước đó họ nhiệt-liệt tin tưởng. 

Vỉ sao ? Vì những người này cũng không có đầu óc tiến-bộ hơn nhúng 

người khác. Chinh-phục xong thiên-hạ, họ lại tẩi-diễa cái trò hủ-bại, 

lạc-hậu cú. Họ lại dam lên trên vết xe đồ. Họ .quên tất cẫ những 

lời hứa khi họ còn phẳi cần đến đại-chúng theo họ đề chiến-đắu, đề 

cùng sổng chết. Có nhứng thời yên-trị chẳng qua những thời đó chỉ 

là thời dân chúng mệt mỏi mà phải thúc-thủ đó thôi, hoặc bị kiềm- 

chế quá ráo riết. Đọc lịch-sử các đế-quốc, xét 'hành-vi của các đế 
vương La-Mã, Ai-Cập, Nhật-Nhĩ-Man, Nga-La-Tư, Mông-Cồ, 

Trung-Quốc tất nhiên ta nhận thấy rõ rệt sợ-trạng này. 

Tóm lại xã-hội Trung-Quốc tuy có một nền vấn minh học thuật 

rực rợ lằu đời nhưng đám bình dân không nưởng-thụ đầy đủ một 
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quyền lợi nào. Từ muôn đời họ bị hám vào cái cảnh ao tù, nước 

đọng, đói rét liên miên và là nạn-nhần thường-trực của các cuộc tranh 

vương đo-bá. 

Ta cũng không nên quên rằng văn-hóa Trung-quốc xưa kia phẳi 

chịu một phần tội lối trước tình-trạng bi-đát đó bởi đá đưa ra nhiều 

ngụy-thuyết, nhiều tư-tưởng thiên mệnh, định-mệnh, yếm-thế là nhứng 

tư-tường phản-tiển-hóa, phản-khoa-học, phản dẳn-sinh, dân-quyẹu dã 

gây những ảnh-hường rất là tai hại. Nổ ru ngủ tinh thần chiến-đấu 

của đại chúng. Nó lừa đại chúng vào vòng thụ-động bằng những ý- 

tường an bần, thủ phận, luôn luôn làm người ta nghĩ rằng « nhất ầm 

nhất trác giai do liền định », cổ Thượng Đế đề trừng trị nhứng kẻ 
làm điều bất công vô đạo v.v... Vì duy-tầm quá nhiều, người dân lại 

ít sự hiều biết đo nghèo túng, nên không mấy khi tỉm ra cẵn-nguyên 

của những bất công xã-hội hay tồ chức được những cuộc tranh-đấu 

rộng lớn, những phẳn-lực có đủ hiệu-lực dánh dồ chế'dộ tham tàn 

ích-kỷ đè chĩu trên vai họ từ đời nọ qua đời kia. 

Còn xá hội Giao-Chầu ? 

Trên dầy chúng tôi dẵ trình bầy tình-trạng của xã hội Trung 

Quốc đề hiều sự tiến-hóa của xá hội chúng ta. Đờỉ sống của Trung 

Hoa thật vậy, đá có mối liên quan rẵt lớn lao và mật thiết vóũ chúng 

ta, và nhỉn vào văn-minh, học-thuật của Trung-Quốc mà ta lấy làm 

mầu mực, ta mới có thề hiều ta dá tiến được nhiều ít thế nào. Văn 

minh Trung Quốc là cấn-bản của văn-minh Việt-Nam cũng như nền 

văn minh La-Hy đối với các dần tộc Âu Chấu. Điều dó hẳn không 

ai chối cãi. Như vậy ta phải đối-chiếu các thời đại Trung Quốc và 

Việt Nam với nhau. 

Ngay từ đố'i Hồng-Bàng trên 20 Thể-kỷ trước Tây-Lịch, do 

những biến-thiên của-Lịch sừ giứa hai dân tộc Hán-Việt, văn-hổa 

Trung-quốc dá dần dẳn xầm-nhập vào đời sống tinh - thần của 

chúng ta buõi đầu qua nơi nước Sờ và các dân tộc Miêu - Man 

là các dân tộc trung-gian, sau văn hóa Hán-tộc tiến đến lưu-vực 

sông Dương-tử và tràn ngập cả vùng Hoa-Nam. Việc tồ-chức các 

qơ-cấu chính-trị và kinh-tệ bện Tìrung-Quốc thệ nàọ có thề đờị 
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Hồng-Bàng đá phỏng theo một phần nào và đá áp-dụng trên đất 
Văn-Lang. Có điều khác là cùng ra khỏi gỉai-đoạn sơ-khai Trung- 

Quốc đất rộng người đông, nhẫn tài nhiều hơn do đó dân tộc 

Trung Quốc tiến hơn ta rồi sau này dã thành bực đàn anh và khuôn 

mẫu của ta chăng. 

2. — Ảnb - hưởng về kinh - tễ v& chinh - trị.— Ngay 

tờ thời Hồng - Bàng nông - nghiệp đá bắt dầu, dĩ " nhiên nó 

chưa phát-đạt lẵm vì còn quá manh-nha, tiếp tới đời Triệu, Tằy-Hán, 

Đông-Hán, Lương, Tùy V. V... văn - minh Trung - Quốc du- 

nhập vào đất Giao-Châu nồng-nghiệp ở đày tiến bộ và thịnh-vứợng một 

cách đột-ngột. Cái cuốc đá trau của người Việt thượng-cồ được thay 

bằng cái lưới cày bằng 8ắt, trầu bò dùng thay cho nhân-lực, các đồ 
vật dùng trong đời-sống hàng ngày bằng kim-khí cũng từ Trung-Quốc 

tải sang. Nông-nghiệp còn dược thịnh'đạt do cát bồi thành nhiều 

đong bãi ở miền Trung-Châu sông Nhị-Hà rất thuận lợi cho 8ự căy 

cấy. Sinh-sản-lượng của đất ruộng tăng lên gấp bội, dân số cũng tiến 

theo cùng một nhịp. Xá-hội Việt-Nam dang ở vào tình trạng dá-man 

bỗng vượt dược quãng xa trên đường tiến-hóa. Giai-đơạn bộ-lạc và 

du-mục là cái gì rời-rạc, lỏng-lẻo, tản-mác cáo-chung dần, quốc-gia 

Việt-Nam bắt đău thành hlnh và được to-chức mơi ngầy một mạnh 

và quy - cỏ, cho tới khi Việt-Nam đã kết-tinh đưọc thành một 

khối vững-chắc dủ hiệu-lực chống xâm-lấng sau này. Những kểt-quả 
đó ta phải nhận đã phát-sinh ở nền văn-minh nông-nghiệp rực-rớ của 

Trung-Quốc nó theo gót những đội quân xầm-lăng qua đầy. Rồi cúng 

do cái kết-quả tốt đẹp ấy người Việt trở nên hùng-cường, có đ„ủ lực 

lượng tinh-thăn, vật-chăt trục-xuất các nhà « khai sáng » của minh 

đề dành lấy dộc-lập sau 10 thế-kỷ nô-iậ. Tất nhiên ta cũng cồn phải 

kề cuộc tranh-thủ độc-lập thành-công còn do nhiều hoàn-cảnh và yếu- 

tố khác nứa không kém qgan-trọng. Tóm lại nhờ có sự tiếp-xúc với 

Bắc phương người Việt đang ở hoàn-cành cô-lậu bước ra nơi bán 

khai đề trở nên một xá-hội có tồ-chức, một quõc-gia đông-đúc và 

phong-phú đủ điều-kiện đề tiến-hóa và bước sâu vào trường tranh-đấu. 

Mười mệt thế - kỷ độ - hộ của Bậc - Phương cúng đá dem 







ANH - HƯỞNG CỦA THỜI BẲC - THUỘC 257 

lại nhiều kểt - quà tốt đẹp về chánh - trị nứa. Sự tham-tàn của 

quan-]ại Trung-Quổc tai-hại cho dân-tộc Việt-Nam bao nhiêu thl mắu 

và nước mắt đã là những thứ thuốc nó càng làm óng-chuốt, sắc bén 

làn thép tranh-đấu, nó càng làm nly nở ý-thức quổc-gia, nó càng,hun- 

đúc tinh-thần doàn-kểt của dân tộc. Việc dạt quận huyện Ờ Giao-Chẳu 

đl phân quyền lộng rãi cho thuận-tiện việc thống-trị, là câ một cuộc giao 

chiến với quý-tộc và phọng-kiến Việt-Nam về mặt quyền lợi tinh - 

thần và vật-chất. Theo ý chúng tôi nếu cắc quý-tộc Giao-Chầu khống 

bị truất-bịếm và thay thế bằng một đẳng-cấp quý-tộc mái do số ỉưu- 

dân Trung-Quốc tràn qua và một số tay-sai bản~xứ đlc-lực của guồng 

máy để-quổc thì chưa dễ quý-tộc Giao-Châu đá nhiều phen nhảy ra 

dóng vai trò lĩnh-dạo cuộc chống xâm-lăng mãnh-liệt như vậy. Chúng tôi 

nói vậy là do cẵn-cứ vào tình-trạng dân ta dưới đời Triệu-thuộc và 

những giai-doạn đầu tiên của thừi Hán-thuộc khống có mầu-thuln 

quá tệ như sau này. Ngoài ra dáng chú ý một diều từ đời Hồng- 

Bàng dến' thời Giao-Chỉ biến thành Giao-Châu ảnh-hưởng của mẫu-hệ 
còn,khá lớn lao nó phẩt-động Ở cuộc khởi nghĩa cùa hai Bà Trưng 

và sau này Ở cuộc dấy quân cùa bà Triệu một nứ chiến-sĩ ngoằi 20 

tuồi, cho nên bóng cờ nưưng-tử vừa phất lên mọi thành-trì tử Giao- 

Chỉ quaCửu-Chân, Nhật-Nam, Hợp-Phố lọt ngay vào tay người Việt 

cũng như khi Nhụy-Kiều tướng quân khởi cẩch-mạng chống Đông-Ngô 

hàng ngàn dũng-sĩ đá ùa theo dưới trướng. 

3— Ảnh - hirờng về vấn - hóa.— Người Việt - Nam 

nào du hết sức tự-ẩi cúng không thề không công nhận rằng sự 
cổ “mặt của Trung-quốc trên xứ-sở của mình trong 1.146 năm ròng 

đá đem lại nhiều sự thay đồi do văn-minh học thuật của người Hán 

đá lan tràn vào đầy theo gót đoàn quần viễn-chinh, các thứ-sừ và thái- 

thú. Thấy nền văn-minh học-thuật đổ cao-cả tốt đẹp người Việt đá 

chào đón nó nhiệt liệt, và áp-dụng vào đời sống hàng ngày của mình. 

Những đinh chùa miếu-mạo dược dựng lên chứng tỏ đạo Phật, dạo 

Không đá chen vai nhau trên mảnh đất này không phải chì riêng 

trong thừi Bắc - thuộc. Tứi thời tự-chủ người Việt - Nam cúng 

không ngớt mến ưa nền văn minh Trung-Quốc nhất là Khong - Giáo 

đá thành một quốc-giáo ờ đây. Miếu thừ Khồng-Tử và các vị hiền-giả 
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Trung-Quốc, nhà Tư-Văn được thiết-lập từ các hang cùng ngó hẻm 

cho đến cà các ngày tế 11 thần thánh của Trung-Quổc cúng diễn ra 

trên đẩt Việt-Nam(l). Dĩ-nhiên trong buoi đầu việc văn-minh tư-tường 

Trung-Quốc du-nhập vào đây do sự điều-động của chính-quyền thống- 

trị nghĩa là cỏ sự bó buộc nhưng khi người Việt tiến-bộ, nền văn-mịnh 

đó vẫn được duy-trì và còn được các giai-cấp trí-thức và quý-tộc ở 
đây tự ý cồ - vó. Ngoài ra lại còn có một số người vựợt 

biên - giới sang Trung - Quốc cầu - học. Do sự va - chạm với 

văn-minh Trung-Quốc, nhiều tập-tục man mọi ờ Việt-Nam được triệt 

bò, hoặc canh-cải. Xá-hội chia ra đẳng-cấp phân biệt thứ tự theo hệ* 

thống phong-kiến. Cách ăn mặc, việc hiếu-hỉ, việc xây-đựng nhà cửa, đền 

đài, lăng miếu cúng dập đúng kiều mấu cùa Trũng-Quốc. Luân lý đạo đức 

thậm chí đến cách phố-diễn tầm tình trong văn-thơ, từ-ngứ cúng dung 

như người Tầu. Người Việt còn coi là một điều vinh dự trong sự 
bắt chước, tập đòi. Và' cũng vì mình chỉ làm một việc bắt chước, 

tập đòi nên không thề xuất sắc như người ta 'vậy, thật đáng trách. 

'Tóm lại trong hai ngàn năm kề từ giai-đoạn Bắc-thuộc cho đến ngày 

nay mà ảnh-hường của Trung-quốc háy còn, chúng ta đã chỉ tỏ có 

một bộ óc lĩnh-họi, nhận xét các tư-tưởng và học - thuật nhanh chóng, 

nhưng các sấng-kỉển lại rất hiếm-hoi. Có lé bời chúng ta chĩ có sự 
thông minh nhiều hơn là óc ganh đua nó là căn-bận hay 

yếu - tố chính cho mọi sự tiến - bộ. Có người cho rằng cái 

nhược điềm ấy là do vị-trí địa - dư nước thuộc về nhiệt - đới. 

Bị nóng bức, con người lười suy nghĩ hay tranh-đấu trong đời sống hàng 

ngày, đại khái sự ăn mặc thế nào xong thôi và trong đời sống tinh 

thần cũng có trạng-thái đơn-giàn đó. Nhưng một lý-do khác có lé xác- 

thực hơn là ngưồ-i Việt đá không tìm dược một hoàn-cảnh đề ganh dua 

và cúng do vị-trí địa-dư, lịch-sử. Đối với Bắc phương, người Việt thấy 

người Hán mạnh hơn, giỏi hơn mình nhiều, ganh đua với hạtẩt nhiên 

không thề được. Nhìn ve phương Tây thì có Lào, phương Nam 

có Chiêm thành, trên các miền sơn cước có các dân-tộc thiều-sõ Mán 

'Mường lại kém hẳn mình, chứng ta không bị một sự thức 

(1) Ngày nay ,dần ta cúng đá báí bỏ đưọ-c nhiều tập-lục vò lý như việc 
Cứng bái một «5 thẵn thánh Tiung-quõc. 
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đầy nào của ngoại cảnh hết do đó qua mấy chục thế-kỷ người Việt 

chúng ta đà thành một dân-tộc lừng-lơ giữa dấn-tộc Trung-Hoa và 

các dần-tộc kể cận về phương-diện văn-minh, tiến-bộ. Nhưng nếu 
các nhà Iĩnh-đạo quốc-gia trông xa hiều rộng, cố óc to-chức, biết 

khuyến-khích nhân-tài thì người Việt có thề tiến xa hem nữa vì dằn-tộc 

Việt-Nam có hai dức tính rất quý giá là thông-minh rẻo-rai, và 

bền-bỉ trong mọi cuộc tranh-dấu. 

4—Người Việt-Nam đá học được những gì của 

người Tàu ? — Khi to-tiên chúng ta di-cư đến dất Bắc-Việt và phía 

Bắc Trung-Việt, dần ta đang Ở vào trình-độ bán-khai. Cho tới 

khi bj Bắc-pTiương chinh-phục. (Có lẽ nền vãn-hóa của chúng ta 

thuở làm bá-chủ sồng Giang sống Hoài đã bị tiêu-ma trong nhiều 

cuộc suy-vong trước kỷ - nguyên Thiên - chúa). Dân ta học chữ 
Hán theo đạo Nho, tuy rằng chúng ta dã có vln-chương bỉnh-dân 

đl ký-thác tư-tưởng, tính-tìah diễn thành .những cầu tục-ngứ, ca 

dao rất giản-dị và tự nhiên. 

Sách giáo-khoa của người Tầu nhập cảng vào dây từ thời 

Bắc thuộc và cả sau này đề dạy ta ià cuốn Thiêh-tự-ủãn trong có 

mệt ngàn chứ đặt thành những câu bốn chữ có vần — cuốn Hiếu 

Kinh của Tăng-Tử chép lời dức Khồng giảng về đạo Hiếu — và 

thông dụng hơn cả là cuốn Minh-iẫm bảo giám, Minh-đạo gia- 

huãn và thứ nhất là cuốn Tam-tự-kinh, 

Sách Minh-tấm bảo-giám sưu-tập các câu cách ngôn của các 

hiền-giả đời xưa, gồm 20 thiên, 

Minh-đạo gia-huấn chép 500 câu thơ tứ-ngôn, hoặc mối câu 

mỗi gieo vần, hoặc cách một câu mới có vần. Tác-giả là Trình- 

Hiệu một danh nho đời Tống. 

Các sách này đều có tính cách khuyên người ta tu thân xử 
thế cho nhân cách một ngày một tốt đẹp nhưng thiếu lề lối sư- 

phạm vì không soạn các điều dễ hiều, dễ nhớ ra trước cho hợp 

với trình-độ người bắt đầu học nhất là con trẻ. 

Học qua các sách mở lòng trên đầy, người ta móũ bước sang 
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khu-vực của Nho-giáo mà căn-bản là Từ-thư và Ngữ-kinh- 

Trong Tứ-ỉhư có 4 cuốn : Đại học, Trung-Dung, Luận-Ngữ 
và Mạnh-Tử. 

Sách Đại-học chia làm hai phần: Phần trên gọi là Kinh 

chép lời đức Khong có một chương. Phần dưới gọi là Truyện 

ỉà lời giảng của Tăng-Tử học trò cùa Khồng-Tứ có 10 chương. 

Với 8ẩch này, con người phải sống theo tôn-chỉ của người 

quấn-tử là làm sáng cái đức tốt của mình, cẵm-hóa người dằn 

cho họ trở nên tốt, dừng lại ở cói thiện (Đại-học chi đạo, tại 

minh minh đức, tại thân dần tại ch! ư chí thiện). Như vậy về 
thực-tế con người cần sửa mình trước rồi mới chỉnh-đốn được 

việc nhà, cai - trị việc nước và làm cho thiên-hạ bình yên. (Tu thân, 

tề - gia, trị-quốc, binh thiên-hạ) 

Sách T rung-Dung gom 33 chương trong đó Khống-Tủ- giài- 

thích đạo của ngài rằng: Trung-hòa là cái tính tự-nhiên của trời 

đất mà Trung-Dung là đức-hạnh cùa người ta. Trung ià Ở giữa 

không thiên lệch. Dung là thường. Đạo Trung-Dung là dạo thường, 

ai cũng có thề theo được vậy mà không mấy người theo. 

Theo đạo ẵy phải đạt được ba điều: nhân, trí, dũng. Trí 

là biết rô sự lý; nhằn là hilu điều lành; dũng là có nghị-]ực đề 
làm diều tốt cho dển cùng. 

« Sách Trung-Dung là một cuốn sách triểt-lý rất cao khuyên 

người ta thận-trọng trong hằnh-động và giữ minh cho kính-cln khi 

im lặng một minh. Suy cái lý ấy ra cho dến sự nhần - nghía đề 
khiến cho cả thiên-hạ được bỉnh-trj và lại tán-dương cái cộng-hiệu 

linh-hiệu cỏa đạo ấy cho đến chỗ tinh-thần vô thanh vô sắc mớ; 

thôi. (Trần-trọng-Kim). 

Sách Luận-ngứ chép lời bàn luận về luân-lý, triết-lý, chính-trị 
học-thuật giứa đức Khong-Từ và người đương thời do các đệ-tủ* 

cua ngài sưu-tập lại. Sách nầy dạy đạo người quần-tử một cách 

thực-tễ và mồ-tẵ tính tình cử-chĩ, đức-dộ của đức Khồng như 
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phác-họa một mẫu mực hoạt-động cho người đời sau. 

Sách Mạnh-Tử do thày Mạnh viết trình bày các vẩn đề luần 

lý và chính-trj. Ông chù-trương thuyết tính thiện. Theo ông con 

người trở nền ác là vì hoằn-cảnh xá-hội, vỉ tập quẩn... vì vậy cần 

phậj giáo-dục de giữ lấy thiện-tính, lồng lành và cầm lấy chí-hướng 

cho vững. 

Về chính-trị ồng khuyên các dẵng đế-vương trị dân phải trọng 

nhân-nghía chứ dừng trọng tài-lực, nhưng muốn dân làm điều lành, tôn 

trọng phép vua luật nước, vui vẻ làm ấn thì giai-cấp lĩnh đạo xã- 

hội phái trù tính sao cho tài-sản cùa nhần-dần dược doi dào, phong 

phú. Ông lại chỉ cho vua chúa cách mở mang canh nông, thực- 

nghỉệp nghía là thuật làm cho nước gỉầu dằn mạnh. 

Xét ra với người nước nằo, ở thời-đại nào bộ sách Tứ-thư 
cũng vẫn là cái kho chằn-Iý rẩt bề-ích về đường tinh-thần và đức- 

hạnh vậy. Nhưng ngoài Tứ-thư còn nấm cuốn sách nữa gọi là Ngũ 

kinh. Chính ra có sáu kinh, vì Tăn-thùy-Hoàng (246-209) đốt sách 

nên mất đi một. Đó là Kinh-Nhọc (âm-nhạc) nay còn lại có một 

thiên sau đem vào sách Lễ-Ký đặt là thiên Lễ-Ký. 

Ngũ kinh lầ: 

1°/ Thi do đức Khồng sưu-tập và lựa chọn vốn là nhứng bài ca 

Ờ nơi thôn quê và nhạc-chương ở nơi triều miếu của nước Tầu về 
đời Thưọng-cò chứa đựng những tư-tưởng trong sạch chẩt-phác. 

hồn nhiên làm phấn-khởi ý-chí, xét được việc dở hay, hòa hợp với 

mọi người, bầy tò nỗi său oán, găn thì học việc thò- cha, xa thỉ 
học việc thử vua. Iại biết được tên chim muông, hoa cò. 

Đọc Kinh Thi ta biết được tính tinh, phong tục và chánh-trị 
thôi vua chúa của nước Trung-Hoa Thượng-cò ở mơi địa-phương 

qua các buồi suy thịnh. 

Kinh Thi rất có ảnh-hường cho văn-chương cồ-điền của nước 

Tău và nước ta vl là nguồn thi-hứng dề cho các thi-nhân mượn 

đề-mục và là kho diền-tích cho các văn-gia. Trong truyện Kiều ta 

thấy rất nhiều điền và chữ mượn ở đấy. 
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2°/ Thư (ngh ĩa đen là ghi chép) do đức Khồng sưu-tập, chép các 

điền, mố, huấn, cáo, thệ, mệnh của các vua tôi bến Tầu tử đời Nghiêu, 

Thuấn đến dò*i Đông-Chu (tự nấm 2357 đến năm 771 trước T. L.) 

3°/ Dịch (nghía đen là thay đồi) là cuốn sách tướng số dùng 

về việc bói toán và sách lý-học cốt gỉài-thích lẽ biển hóa của trời 

đất và muôn vật có từ đồũ vua Phục-Hi (4480-4365) chia ra bát 

quái, trùng quái; và hào. KhSng-Tử giâi-thích các quẻ trên đây. 

4°/ Lế-Ký (Chép về Lễ) lằ sách biên các lễ nghi trong giạ- 
đình, hựơng-đảng và triều-đình. Sách này* còn truyền lại đến giò' 

phần nhiều là văn Hán nho, chứ chính văn do đức Khồng-Tử sau 

định về dời Xuân-Thu khống còn mấy. 

5°/ Xuàn-thu nguyên là sừ-ký của nưóx Lỗ. Khồng-Tử sau định 

lại, chép công việc theo thề biên-niên từ năm đầu đò-i Lỗ-ai-Công 

đến năm thứ 14 đừi Lơ-ai-Công (từ năm 722 đến 481 trước T. 

L.), cộng là 242 năm. 

Ngoài những sách trên đầy của người Tău dùng vào việc truyền 

bá văn-học, có vài cuốn sách của. người Việt ta làm sau này khi 

đá tiến-hóa khá mạnh là : 

Nhất thiên-tự (có một ngần mưừilăm chứ đặt theo thề ca lục 

bát, cứ một chữ nho thì tiếp theo nghĩa của chữ ấy. Chứ sắp đặt 
không cổ một thứ tự nào và chỉ có thích nghĩa mà thôi. Tỉ-dụ : 

Thiên trời, địa đất, oấn mầy, vú mưa, phong gió, trú ngày, 

dạ đêm. 

Tam thiên-tự : Sách có ba ngàn chứ. Chứ và nghĩa kể tiếp 

nhau thành từng đoạn hai tiếng một. Cứ tiếng cuối đoạn trên ăn 

vân vói tiếng cuối đoạn dưới. Các chữ sắp đặt không thành loại, 
mục nhưng cúng có thích nghĩa. Tỉ dụ : Thiên trời, đỉa đất, .cừ 

cẩt, tồn còn, tử con, tôn cháu... 

Ngũ thiên-tự : Cuốn này theo tên .đặt C.Ó năm ngàn chữ. 

Chứ và nghía ghép lại theo thề ca lục bát như cuốn Nhất thiên 

tự, nhưng cấc chữ ùều sắp thành mục (thiên vấn, địa lý, quốc- 
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chính, luần lý, tứ dân, ầm thực...) Tĩ dụ: (mấy câu đầu). 

Thừa nhân, nhằn vắng, hạ rồi 

Càn trời, khôn đất, tài bồi, trồng vun. 

Tích xưa, tự chữ, đo còn, 

Quan xem, soợn soạn, viền tròn, thiên thiên. 

Sơ học văn tân (bắt dầu học hòi bến — tức là hòi đường 

lõi đề bước vào rừng văn biần học) — Sách này cố 270 cầu bốn 

chứ. Câu đặt không có văn, nhiều cầu cúng không dối chia làm 

ba phần. 

a/ Phần thứ nhất (130 câu) : tóm tắt Lịch-sử nước Tău từ 
đầu đến đời Đạo-Quang nhà Thanh (1821-1850). 

b/ Phần thứ hai (64 câu); tóm tắt Lịch-sừ nước ta từ đời 

Hong-Bàng đến triều Nguyễn. 

c/ Phần thứ ba (76 câu): lời khuyên học trò về việc học và 

cách xử thế. 

Au ngôn ngũ thi (Thơ năm chứ). Sách gồm 278 câu thơ 
ngũ ngôn đại ý nói về lạc-thú và kết - quả cùa sự học và tà cái 

mộng của người sí-tử được đậu Trạng-nguyên dề tha ho vinh-hoa 

phú - quý, ẩm-tử vinh-thê v.v... 

5)—Chính sách đông-hỗa dân Việt của TrungQuõc thành 

hay bại ? — Nhà chép sử nào xét đến giai-đoạn Bắc-thuộc mà không 

suy-luận rất nhiều đến chính-sách trực-trị của các triẹu-đại Trung - 
Quốc nó đá áp-dụng đủ mọi phương-phẩp đề biến Giao-Châu* thành 

một số quận huyện của Trung-Quốc và dân Giao-Châu thành dằn 

Trúng - Quốc. Sau khi xóa tên tuồi của giang - sơn Hồng - Lạc 

Trung - Quốc nhập - câng tất cả nền văn-hổa để-quốc vào dầy. 

Người ta bắt chúng ta ăn mặc, học hành, sinh-sống theo đúng 

lề thói phong-tục Hán-tộc. Vậy mằ người Việt vấn nói tiếng Việt, 
vẫn không bỏ nguồn quên gốc, vẫn bám riết vào ý-chí độc-lập tuy 

Tằng họ vẫn đón chào và ưa chuộng cái văn-hóa sáng-sủa của bên kia sông 
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Hoàng-Hà. Xét ra người Việt nhận chần rằng người Trung-Quốc tiến 

hóa hơn mình thì mình phải học hòi và học hỏi là một chuyện nhưng 

cha vấn bảo con, vợ vẫn bảo chồng rằng chính-sách nào của một dị-tệc 

bao giỏ' cúng ngược với lý-tường và quyền lợi của mình. Cái tinh-thăn 

quốc-gia ấy kề ra rất là sớm sủa và cũng đáng đề ta phải ngạc nhiên 

vì ngay thời đó chính sách trực-trị và đồng - hóa của Trung-Quốc 

trước vầ sau đời Tần dã sóa nhòa tên tuồi cùa biết bao dân tộc 

nhược-tièu như dần-tộc ta bên cạnh người “Hán. Hiện trạng này đá 

do sự tự-giác của người Việt chăng ? Nó thuộc dấn-tộc-tính của 

chứng thi phải hơn. Vì cấi dẳn-tộc-tính của ta từ hai ngàn năm 

trước dã được xầy dựng trên một căn-bần độc lập, tự do hểt sức 

vứng chắc. Ngoài ra nếu làm môt con toán ta thấy rằng chương-trlnh thôn 

tính phương Nam của họ là một sự thất bại nặng nề và thồũ Bắc thuộc đối 

với ta tuy gầy nhiều đau kho van dáng được coi là cái quà đề mua chuộc 

một sự tiến-hóa. Hơn nứa chúng ta nên quan-niệm đây là một thắng 

lợi và phải nên ghi nhớ công ơn của tiền nhân dã vô cùng sáng suốt, 

nhấn-nại, hy-sinh mới tạo nên một trạng-thái tinh-thần cao quý nhường 

ấy và đá bẵo-tổn được hoàn-toàn mọi cá-tính quốc-gia, dân-tộc. 

5 — Tièu-sử đức Thích-Ca Mầu-Ni_Đức Thích-Ca 

ra đời ở chân núi Hy-mã-lạp-sơn bên cạnh xứ Népal. Thân- 

phụ Ngài là một vị Quốc-Vương. Thân mẫu Ngài ngoài 50 tuồi 

mứi sanh ra Ngài nên rất quý mến Ngài. 

Ngài rất thông - minh nhưng không học hành nhiều, lấy vợ 
vào năm mười chín .tuồi, sống một cuộc dời tràn đầy phú-quý, giứa 

vàng bạc ngọc ngà, lầu son gác tía. Nhưng một ngày kia tự-nhiên 

ngài thấy một mối buon rầu không bờ bẽn và như vô cớ đến vóũ Ngài. 

Phụ-vữơng và Mau-hậu lấy làm lo ngại nên đã tìm dủ mọi cách 

đề giài său cho Ngài. Dầu sao thl hương sắc căa muôn hoa, đàn 

sáo du-dương, mọi điệu, những nụ cưò-) tinh-tứ của đám cung-nhấn xinh 

đẹp tuyệt vời vấn không làm vơi được phần nào cái său không tên 

tuồi ấy. 

Ngài cẳm thấy cẩi đời giữa gấm vóc lụa là ấy mỗi ngày 

thêm nhạt nhẽo. Rồi một buồi Ngài dậ ra ngoài thằnh, lần ẵy 



Một thúy, binh 
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là lần đầu Ngài rời gổt khỏi Hoàng-cung dề giẵi-quyểt cuộc khủng 

hoàng tinh-thăn với một quan hău cận thân tín tên là Xa-Nặc. 

Ngài gặp mệt người già sọm, mắt mờ, chân chậm, hỉnh-dung 

tiều-tụy khẳng-khiu, Ngài không căm lòng nỗi. 

-— Xa-Nặc 1 Người này làm sao vậy ? 

— Thưa đây là người già, loài người ai mà khỏi già. 

Ngài gặp một người bệnh đang rên la, quằn-quại miệng méo 

xệch, mắt trợn-trừng. Ngài cảm động hợn nứa. 

— Xa-Nặc 1 Người này làm sao vậy ? 

— Thưa đầy lầ người bệnh, loài người ai mà khống có khi 

đau yếu ! 

Lần thứ ba, Ngài gặp một xác chết chưa được chôn cất, 

bụng trương phĩnh, mặt vàng ửng, hơi thối xông lên ngột ngạt, 
diều-hâu đang rỉa mắt, thú dữ đang xé thịt. Ngài rơi lệ hòi : 

— Người này làm sao vậy, Xa-Nặc ? 

— Thưa đầy là xác chết của kẻ nghèo, đời người ai thoát 

được cái chết, Ngài than thở làm gì ! 

Từ cuộc du hành đó Ngài trở về, lại buồn thêm vầ luồn luôn bj ba 

cái hình ảnh * láo, bệnh, tử * lởn-vởn trong tẳm, hon cho tới khi gặp 

một dạo-sĩ tu hành kho hạnh dang dăm đăm chiêu chiêu ngồi nghiền 

ngẫm chần-lý, Ngài liền quyết lòng đi tu thì được tin vợ Ngài sinh» 

Ngài thở dài nói: 

— Lại phải cắt thêm một dầy tình-cảm nữa ! 

Đêm hôm ấy yển tiệc linh đình trong thành-nội dề mừng Ngài 

được quý-tử ra đời, nhưng ngài chỉ vui gượng rồi nửa đêm Ngài 

thức dạy đi tỉm Xa-Nặc bảo dánh xe cho Ngài ra ngoài. 

Một lần nữa Ngài ngoảnh nhỉn vợ đang yên giấc, con nhỏ 
ngủ êm - đềm trong tay mẹ. Ngài muốn vào ôm lấy vợ con 

trước phút vĩnh-biệt nhưng lại ngại sự lôi cuốn củạ Ụnh-càm, 
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Ngài lặng lé bước qua phòng cẩc vú-nữ, nhửng bộ mạt hoa 

tươi đẹp cúng đang thiêm thiếp giấc nồng, Ngài gạt lệ, cương- 

quyết chống lại tiếng kêu gọi của gỉa-dìuh, lời cám-dci củá vinh-hoa 

phú-quý. Ra tới bò’ sông trời đá sáng, Ngài cắt mớ tóc cũa ngài gừj 

Xa-Nặc mang về còn Ngài quyết tầm đi tím các nhà tu hành đễ 
nghe thuyểt pháp nhưng gặp ai Ngài cúng không phục. 

Người theo đạo thuơ đó (đạo Bà-la-Môn) nghĩ rằng phải 

đầy đọa x&c thỊt mới nẩng cao được ỉinh-thần đề đi đến chầ 
tạ-giác. Ngài bắt chước họ một thời, cùng năm đệ-tử vào rừng 

sầu, cũng nhịn đói nhịn khát nhưng vấn chưa được thấy ánh sáng 

cùa Đạo, của Chần-lý. Tuy vậy tiếng của Ngài đá lừng lẫy khắp nơi. 

Một hôm Ngài mệt quá, đi không vững tế nhào xuống đất đến 

mê-man. Tình dậy Ngằi cho lối tu này là vô lý, nghĩ rằng thân 

thề phải cưồng-tráng mời phục-vụ được tinh-thần, Iý-tưởng. 

Sự thay đồi này đá gầy nên nhiều tiếng chê cười, ngay bọn đệ-tử 
cúng bò Ngài và tỏ ý khinh bỉ. Cồn lại một mình Ngài vấn lủi thủi đi. 

Rồi một lần Ngài nhập-định dưôd gốc cấy bồ-đềluôn 49 ngày, bống 

nhiên thấy tầm hon tràn ngập ánh sáng của Chần-Iý. 

Ngài lại tìm năm đệ-từ cú, giảng giải cho họ sự khẩm-phá 
cua Ngài.rLuôn bốn mươi lăm năm Ngài cùng các tín-dồ đi truyền 

đạo khắp vùng sổng Hẳng vầ tịch năm 488 trước T.c. Tới ngày 

nay đạo của Ngài được hău hết các dân tộc Á-Đông sùng-bái. 

CHÚ THÍCH_ 1) Phật lả một danh tờ chỉ nhưng người đắc dạo, giáng thể 

dê cứu vớt người dời. Tbto dạo Bà-la-Môn cứ vài thể-kỷ lại có một vị Phật xuống 

•hé-gian. Như vậy trước đức Thich-Ca hẳn đắ có nhiều Phật roi, riêng đức Thích 

Ca thĩ ngài không tin thuyểt dó, cũng không bao giử nhận mình là Phật. 

2) Đạo Phật có nhiêu kinh sách nhẵt. Người mói tu-hành 

khống khỏi hoang mang trước cái rừng kinh sách và nhứng lý-tbuyết huyẽn-diệu của 

dạo. Những lý-thuyét nầy phát sinh sau khi đạo Phật nhập vào Trung-QuSc, còn 

chính lý-thuyểt của Thích-Ca tuy sắu aắc nhưng rẵt giân-dị ró ràng. 

3) Đức Thích'Ca nhìn đâũ rất bi-quan. Ngài nói:« Nước 
cẫa bõn be còn ít hơn là nước m&t của người đời trong ba ngàn 
hĩ-ỊỊÌỞĨ nẽạ đệnt dọn lại Ngài cho sóng ngây nàọ là khò ngày ẫy và đẹn chẹt 
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di cũng vẫn lì chưa thoát khỏi vòng khồ-ảĩ bò! chúng ta còn phải chiu kiíp lữáil- 
hoi và luật nghiệp-báo. 

Luân-hoi là : sinh rồi lại tử, tâ rồi lại sinh. 

Nghiệp báo là Ị hành-ãộng kiếp nỏỵ hay dỗ sẽ có sự đần bù hay- 
hay trừng phạt vào kiếp saa. 

Thoát được luân hồi là thoát được vồng sình, lão, bệnh, tửỊ và căng 

không cổ nghiệp-báo nứa. Muốn diệt được nghiệp báo thì phải diệt cái vô mình 
u cái u-mê không hiều lé tử sinh. Từ vô minh đển sự sinh còn chín nguyên-nhân 

khác thêm lao, bệnh, tư nứa thành mưòí hai nguyên-nhân tức thập nhỉ nhăn 
duyên của dạo Phật. 

Đề di tói con dường láng của dạo phải dùng tắm phưcrng-tiện (bất chỉnh) 

dưới dây : 

1) Chánh - kiến : thình thực tu bành, 

2) Chánh tư duy : — — suy xét. 

3) Chánh - ngữ : — — nói nấng. 

4) Chánh - nghiệp : — — làm việc. 

5) Chánh - mệnh ' — — mưu sinh, 

6) Chánh tinh-ùến ỉ — — mong tới. 

7) Chánh - niệm : — — tường nhớ. 

8) Chánh - đinh : —• — ngẫm nghi 

Qua dượe 8 diêm nây người tu hành tbẫu-triật được cái * vỗ nhân ngã > 

là không cđ ngư"!, có ta, phá được vô minh vì di tới Nát-bằn, thoắt hoản-toàn 

khỏi vòng sĩnh-díệt. 

4) Sau khi Thích-Ca qua đời cắc dậ-từ chép lại lâú giảng cùa 

Ngài, làm thành ba bộ ; kinh, luật, luận gpi là tam tợng. Giai cấp bình dân theo 

dạo rất nhiều nên mặc dẫu bọn Bà-la-Môn phá phách, dạo Phật vẫn bành-lrướng, 

chia ra hai phái: phắi Nam gốc ờ Tích-Lan truyền qua Miến-Biện, Thái-Lan 

Cao-Miên, Nam-Dương— phái Bẳc qua TrungHoa, Cao-Ly, Nhật-Bản, Việt-Nam, 

Phá! Nam theo giáo-lý liều thửa. 

Phái Bác theo giáo-lý đợi thừa. 

Theo triễt-lý cha giáo-lý đợi thừa thì mọi sự-vật trẻn Thế-gian dều lỉ trò mộng 

ào hết đến con ngưòi mỉ ta tự xưng là :* ta , cúng khồng cỗ vậy. Do ý-kiễn niy 

mì có thuyết ■ sắc không , và « VÔ ngã ». 

Về luân-lý thì đại thừa trọng nhất là lừ-bì, coi từ bi là mục-dich, khác 

với đạo Phật hoi đàu lẫy từ-bi làm phưưng-tiện. 

Trong Phật-giáo đại quan, Phạm-Quỳnb viết tằng dạo Phật không thích-hựp 

với dân An-Độ bằng với dân-tộc Trung-Hoa vì Ấn-Bộ có nhiệu giai-cấp quá cách 

biệt bải Thịẹh-Ca chụ-trương san phằnạ xã-hội loài người. 
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6 — Các triều-đạỉ Trung-Hoa và các mõi tương quan 
vói xấ - hội Giao - Châu— Theo các hhà học - giấ Âu-Chấu 

Lịch-sử Việt-Nam có nhiều xác-thực hơn cả từ đệ-tam thế-kỷ trước 

T.c. Kỷ-nguyên tức là sau thời Chu-mạt qua các đời Tăn, Triệu, 

Các triều-đại Trung-Hoa đá do hai nguyên-nhần dưó’i đây mà 

cổ nhiều mối liên-hệ với Việt-tộc: a) Hán-Việt là hai dẳn-tộc ở 
sát nách nhau, b) Hán-tộc là một dân-tộc lớn ỷ có sức mạnh và 

số đông luôn luôn có manh-tâm để-quốc. Việt-tộc tuy nhỏ nhưng có 

tinh'thần dộc lập và anh dũng không bao giò- chịu khuất phục trước 

cường quyền trừ những khi sức cùng lực tận. Cuộc va chạm giữa 

đôi bên thành một sự-trạng thường-xuyên do đó tìm hiều sầu rộng 

Lịcỉusừ Việt-Nam ta khống thề nào bò qua Lịch-sừ của Hán-tộc. 

Nói tóm lại đời sống của xá-hội Hán-tộc dã có rất nhiều ảnh-hưởng 

đối vốũ xã-hội Giao-ehầu suốt hai thời-kỳ thượng-co và trung-cồ, vậy 

chúng tôi cần phác qua một vài nét chính về các triều-dại Trung- 

Hoa dưới dây. 

Nhà Tây-Chu và Đông Chu đá kéo dài dược 866 năm. Tây- 

Chu kề từ năm 1.135 đển năm 770 tr. Tây-Lịch. Đông-Chu tiếp 

Tây-Chu 559 năm. Suốt hai giai-doạn này nhân dân Trung-Hoa 

lầm thăn đau khồ vl các cuộc tranh quyền cướp nước của dẩm 

phong-kiến. Vào dầu dời nhà Chu, chư-hău có tóũ 3000, sau nhiều 

cuộc sàng sầy còn lại ngót một phần ba. T&i đời Chiến quổc 

(2 thế-kỷ trước T. L.) còn lại thất Hùng là : Tề, Hàn, Ngụy, 

Triệu, Tân, Sờ, Yên. Tần mạnh hon cả nhờ có địa-thể hiềm 

trở và có các tướng tài là Thương-Ưởng, Trưomg-Nghi, Lá-bất* 

Vi đá diệt được nhà Chu và sáu lần-quốc, thống - nhất được 

lục - địa Trung-Hoa. 

Sau giai-doạn thu bốn phương về một mối, Bắc, Tăn-Thỉy- 

hoàng mở rộng đất đai tóũ biên-giới Mông-Cồ, (Tại đầy nhà Tan 

xây Vạn lý trưòng thành (I) đề ngăn rợ Hung-Nô thuỡ đổ rã1 

cưômg-thịnh thưòng đem quân xâm lẩn Trung-quốc. Thành này là 

sự-nghiệp của hàng ức sinh linh đá đồ biết bao xương máu mới 

dụng lên được và dá phải tốn tới 10 nấm lạo khồ). Nam, đế-quốc 
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Tần tràn qua Ngũ-lĩnh gồm thầu hai tỉnh Quẳng-Đông, Quảng-Tầy. 

Xin nhắc trong giai-đọạn này có hai việc đá liên-can đển Việt- 

tộc : Việc thứ nhất là cuộc Nam-chinh của Tăn-triềudo các tướng Triệu. 

Đà, Nhâm-Ngao, Giám-Lộc lĩnh-đạo. Cuộc Nam-Chinh đá đạt được 

nhiều kết quà do một kỳ-công của Giám-Lộc đá xây đưực cái kênh sau 

này được gọi là Linh-Cừ nó nối con sông Tưo-ng với sông Ly, 

Dưong-tử-Giang với Tây-Giang (2), nhò- đó mà có đường tiếp vận 

cho quần-đội xâm-lấng). 

Thủy-hoàng tính lưu dế-nghiệp đến muôn đời cho con cháu, 

tiếc rạng Tăn triều đá quá vội vâ trong nhiều việc cải-cách lại mắc 

vào bệnh tham bạo nền sau 15 năm thi sụp đồ vì sức phản-động 

của phái phong-kiến chưa tàn lụi hẳn và của đại-chúng đá quá 

căm thù nhứng chế-độ sắt máu, phi dân. 

Người giật đồ ngai vàng cùa Tẳn-Thủy-hoàng là Hang-Tịch, 

nhưng chẳng bao lầu Lưu-Bang người anh hùng áo vài đất Bái 

lại thắng được Hạng-Tịch và lập ra nhà Tầy-Hán. 

Việc thứ haỉ là sau khi Tần-triều cáo-chung sứ-mạng Triệu-Đà chiếm 

được Âu-Lạc sáp-nhập vào hai quận Quế-Lâm và Nam-Hâi lập ra Đế. 

quốc Nam-Việt, làm vua được 97 năm kề từ ồng đến cháu tất cả lằ năm 

đừi vua. Nhà Hán lâu bốn thế-kỷ chia làm hai thời-kỳ: 

— Tiền-Hán (206 tr. T. c — 8 s. T. c.) đóng đồ ở Trường- 

An về phía Tầy (Thiềm-Tây ngày nay) gọi Tây-Hán. 

— Hậu-Hán (25-219) đóng đô ờ Lạc-Dưong về phía Đông 

(Hanam ngày nay) gọi là Đông-Hán. 

Giữa hai thời đó (8-25 sauT.C.) cổ xly ra cuộc đẳờ-chính của 

Vưomg-Máng. Họ Vưong đáng kề là một nhà chánh-trj có tài. Ổng 

muốn tiếp-tục cuộc cải cách xã-hội của vua Hán Vú-Đế trước đó như 
đem đất dai của các đại điền-chủ chia cho dấm cùng-dân theo 

phép tình-điền, lập quỹ cứu-tế cho dần nghèo vay nhẹ lái, bênh 

vực quyền-Iựi kẻ yếu. Đời sống của ống rất giản-dj. Con người ấy 

có tài, cỏ chí, ham văn-chưcmg, trọng họe-thuật, nặng óc xá-hội 

không thành-công vỉ gập nhiều trừ-ỉực ở noi các dịa-chủ và 
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phong-kiển, lúc này nhân-dần Trung-Hoa lại thiếu tự-giác. 

Nhà Hậu-Hán tàn do nạn hoạn-quan và ngoại-thích chiếm hết 

quyền chánh, áp-bức nhân-dàn làm nẫy ra cái loạn Hoàng-Cần 

(giặc khấn vàng). Cuộc rổi ren này dưa nưfrc Tầu đi sang chơ rẽ 
của Lịch-sừ vằ thầnh cái thế chấn vạc ; 

1) Tào-Tháo dẹp được giặc khăn vàng thao-túng chỉnh-sự, tự 
tôn là Ngụy-Vương lập ra nhà Ngụy. 

2) Lưu-Bj tôn-thất nhà Hán chiếm Tây-Thục chống' họ Tào. 

3) Tôn-quyền giữ Đông-Ngồ cúng là một triều đình biệt-lập 

ìx Đông-Nam Trung-quốc. Sử-gia gọi thời này là thời Tam-Quốc. 

Cảnh tam-phân nằy kéo dài trên nửa thế-kỷ làm đo khá nhiều 

máu và nước mắt của dân Hấn, khi thỉ Ngụy đánh Thục, Ngô cứu 

Thục vì lo cái nạn cháy thành vạ lầy, khi thì Thục đánh Ngụy, 

Ngố dứng nhìn ngại Thục thắng Ngụy đến lượt mình lên thớt. Rềi 

do cái trò co đi kéo lại thòi cuộc Trung-quốc tạm giứ được thế 
thăng bằng ngót nửa thế-kỷ. Sau con Tào-tháo là Tào-Phi ép vua 

Hán nhường ngôi, Tư-Mã-Viêm cũng lại tái diễn cái trò hiếp vua 

của họ Tào lập ra nhà Tấn. 

Tấn mạnh hon cả thỉ Thục, Ngô bị diệt, nước Trung-Hoa lạ, 
được thống-nhãt. 

Nhà Tấn (295-420) được thiên-hạ muốn củng-cổ đja-vị phong 

cho bà con thần thuộc các tước lớn ở mọi nưi nhưng bọn này tranh 

giành quyền-lọũ đầm chém lấn nhau khiến nhà Tấn bị lung lay dển 

nền tàng. Các rợ Nhung-địch thấy Tấn gập biến nồi lên chiếm dẩnh 

lấy vùng Bắc Trường-Giang lập ra các nước Triệu, Trần, Yên, 

Lưo-ng, Hạ, Han v.v... tất cà là 16 nước. Đó là loạn Ngũ-Hồ 
(Ngú-Hề là 5 rợ Ho gồm rợ Hung-Nô, rợ Yết thuộc chủng-loại 

Mông-Cồ, tợ Chi và rọ* Khương thuộc chủng-loại Tây - Tạng). 

Sau hơn 50 nấm ờ ngôi thỉ nhằ Tấn mất hết cẫ vùng Tây-Bắc 

phái dời dỗ về Đông-Nam (tức lằ thành Nam-Kinh) gọi là nhà 

Đông - Tấn. 
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Sừ gọỉ thời-kỳ là thời-kỳ Nam-Bắc-triều hay là Lục-triều: 

Đông - Ngô, Đông - Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần. Kế tiếp nhau 

nắm chánh - quyền ở phương Nam là Tổng, Tề, Lương, Trần. 

Phương-Bẳc có Hậu-Ngụy, Hậu-Tề, Hậu-Chu. Bắc do các rợ đô- 

hộ, Nam do người Hán cai-trị. 

Thời Lục triều có điều đặc-biệt là các Rọ- vào chiếm dóng 

Trung-quốc đá bị chóa mắt vì cái văn-minh rực-rớ của dần Hán 

dần dần bi đong-hóa vón Trung-quốc. Tại phương Nam các vua, 

chúa, quan, dần đều ỉáng-mạn, ham văn-chương phù-phiểm, thích 

ăn chơi xa-xì, đàn hát du-dương nên mãt đất dần cho tới sau này 

chỉ cồn quyền hành ở một khu-vực nhỏ là vùng Giang-Nam và 

Lĩnh ■ Nam. 

Cuẵi thế-kỳ thứ 6 nhà Tùy sáng nghiệp do một tướng-quốc 

nhà Chu, thống-nhất được phương Nam và chinh-phục được các 

rợ phương Bắc. Sau Lý-Uyên ép vua Tùy nhường ngôi lập ra nhà 

Đưồng thành một triều-đại hùng - cường bậc nhất trong Lịch-sừ 
Trung-quốc dàỉ được 295 năm. 

Như ta đã thấy suốt hai đời Lưỡng-Hán, qua thời Tam-quốc, 

Nam-Bắc-triều đển hết Tùy-Đường tức hơn 10 thể-kỷ dẳn ta nằm 

dưới ách đô-hộ của Bắc-phưong. Vương-triều nào cũng tham lam 

độc ác do chánh-sẩch thuế khóa, tiến cống yà sự bổc lột của đám 
quan lại Trung-Hoa ngoài biên-viễn. Nếu ông cha chúng ta không 

giầu lòng xót giống thương nồi, không kiên quyết hy-sinh và tranh- 

thủ độc-Iập, tự-do thì dần-tộc chứng ta hẳn dã bị mai-một từ ỉẳu, 

còn đầu đến cẩc triều-đại Ngơ, Đinh, Lê, Lý sau này. 

(Đề có một ý-niệm tồng quát và các mối ỉỉên-hệ giứa 'ta và 

Hán-Tọc xin coi biều đối chiếu Lịch-Sử Việt-Nam và Trung-Hoa 

ờ cuối sách này.) 

(1) Vọn-lý trường-thành! Vạn-lỷ trưỡng-thành được cảc nhà 
khẵo-co coi là một kỳ-công vĩ-đại bậc nhất trên Thế giửi. Nểu không 
phải là thời chuyên chế thì khỏ mà xây dựng nên nó. 

Vạn-lý trường-thành ngăn miền Bắc Trung-Hoa vời cảc rợ Hung 
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Nô chay từbiêngicri phía Nam Mông-Cã qua tó’i Triều-Tiên, khỏ’i điẽm 
từ nhưng ngọn núi cao miền biền dài tỏi 3.000 cây số, Thành này xây 
từ năm 250 trước Thiền-chúa kỷ-nguyên. Hai bên chân thành đào 
xuống hai đưò-ng móng bên nọ cách bên kia tám thưỏ'c. Móng đồ đá 
và gach. Thành cao 6 thước, ở giữa hai bên tưcrng thành là con đưòng 
bang đat nện cồ thế đi xe ngựa đưọc. Trên nền đất còn dựng lên một 
cai bao lơn cao 1 thưcrc 50 nữa. Cử cách 180 thước lại có một đòn 
canh, 9 tên lính phòng thủ 1600 tliưóc, tính ra độị quân thưò-ng-trực 
ở đây" dã tới 3 triệu người. Chỉ-huy việc xây dựng nãy là đại-tướng- 

Mông-Biềm. 
Thưo ra trưò*ng thành này đã cỏ nhiều quãng do các nưỏ’c- 

Triêu, Ngụy, Yên đẳp từ đò’i Chiến-quốc. Thủy-Hoàng cho đắp thêm 

đe nối nhưng đoạn đỏ vào với nhau. 

Bây là một công trinh kiến-trúc làm cho thể-giới phải thán 
phục. Voltaire, một đại ván-hào và một đại gia cảch-mạng Pháp 
trưởc đây cho'rằng nỏ hùng-vĩ hơn cẳ Kim tự-Thỏp của Ai-Cập. Nó 
đã gầy nên mộthậu-quả chánh trị không ngỏ' sau đỏ là ngăn Hung-Nô 
cho khó lọt vào Trung-Quốc nên Hung-Nô đã tràn qua Ẳu-Châu làm 
cho Bế-quốc La-Mã phải roi rụng tan tènh. (Theo Nguyễn - 
hiến-Lè trong Lịch-sử thế-giới cuốn I). 

Ai là những thợ đã đặt tay vào ký-công này ? Xin thưa _ 
những bình-dân Trung-Hoa, những tù-đò, những kẻ phản đối chánh 
sách bạo Tần, trong đó có một số nho-gia, văn-sĩ. Loại ngưòũ dưới 
này được làm những công việc ít khó nhọc hơn như lựa đá, gạch 
khuân vôi, đãi sạn hì-hục liêu miên luôn mười nàm trong những 
dải rừng âm-u cao cả. Hàng triệu con người xấu số ấy khổng hg 
được đặt chân xuống đất bẵng phẳng. Họ kéo những viên đá khỗng- 
lồ, mò-hôi nhễ-nhại, hơi thỏ' cỏ khi như sắp đứt. Quàn áo rách tả 
tơi thân hình tièu tụy gay còm vì đói khát, họ không còn là bóng 
dáng con ngưòũ, họ chỉ là đám cô-hồn vất vưởng và mỗi khi co 
những cử-chỉ bất mãn là đưọe ngay những trận đòn tan xương 
nát thịt đễ rồi đưọc vùi luôn dưới chân thành. Bảo rằng Vạn-lý 
trừò-ng-thành xây bằng xưong máu nhân dân Trung-Hoa có lẽ 
không ngoa vậy. 

Người ta còn kề cỏ làn mộtthiếu-phụ tên là Mạnh-Khương trải 
thien-sơn vạn-thủy đển tim chồng nhưng không thấy, cỏ lẽ chồng 
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nàng đã mục xương ỏ’ chốn này từ lâu. Nàng khóc ròi những giọt lệ, 
những tiếng nẫc nở của ngưòi đàn bà thương chồng ẫy đã làm sụp 

đâ một quãng trưò'ng-thành(3). 

— Vạn-lý trưừng-tbành là gì ? 

— Là một bãi tha-ma, là một nhà tù cũng vĩ-đại nhất Thể-giới 
trưởc kỷ nguyên Gia-Tô. Ngày nay những ai chủ trưo-ng chế độ độc 
tài, khát máu, phi dân hãy nhận ơ Lịch sử một lò’i cẵnh-cáo ! 

(2) Linh - cừ.— Nhà Tần đánh Bách-Việt như ta biết phải xẻ 
sông đào ngòi mới có đưcmg hành quân và tiếp vận. Quan sử tên là 
Giám-Lộc là người Việt có tài kiến tạo đã ngắm ngọn suối từ phía 
Dương-Sơn (thuộc Phiên-Ngung) đển phía Bắc sông Tương, chảy 
vào sông Sỏ’-Dung họ-p nên sông Tường-Kha đi vè phía Nam ra 

bê, 

Y sai đố đá ở trên cát đề chặn đưcmg chảy xuôi của nước sông 
Tương, khơi một lối cho con sông Tưomg chảy ngưcrc lại 60 đậm 
Trong khoảng 60 dậm có 36 cái thủy-môn tức cửa cổng. Mối khi 
thuyên bè đi qUa thì mở cửa ròi lại đóng vào cho nước ứ lên nhở 
vậy thuyền bè có thề đi quanh niii được. Con kênh này ỏ' gằn ngọn 
núi thử năm của dải Ngũ-Lĩnh ỏ’ vào phía Bắc Quẵng-Tay thuộc Quế 
Lâm ở ngay phía Bắc huyện Hưng An. Con Kênh này đào vào 
năm 219 trước T.c. Khi xưa chưa có Kênh ngưòi ta phải đi bô. 
hoặc đường thủy từ Hồ-Nam đến Quảng-Tày, hoặc ra Quảng Châu 
bằng đưò-ng sông Quể-giang hay Tày-giang, hoặc vào nưỏ'c ta bằng 
đường Tầm-Châu, Nam-Ninh, Long-Châu. Lạng-Son. Do sông Hưng 
An ngưòũ ta có thế đi tắt từ Dương-tử-giang đến Tằy-giang va 
sự tiếp-xủc vó-i phương Nam rất tiện lợi. Từ Tần, Hán đến Đưỏ ng 
binh đội Nam-chinh của Hản-tộc bao giò’ cũng dùng con Kênh 
này, đến cẵ quân Cỏ’-Đen vào Bắc-Víệt gần đây cùng vậy, do đó 
ta có thi gọi con Kênh Hưng-An là con Kênh lịch sư. 

(3) — Giọt lệ thương chòng của thiếu phụ còn làm đề được 
một đoạn trường thành thì Tần-triều sao đứng nôi trưó'C sự 
oản hờn của cẳ một dàn tộc ? 
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CHƯƠNG I 

NHÀ NGÔ 

/ — / — Tiần Ngô - Vương 

2 — Dương - tam - Kha 

3 — Hậu Ngô-Vương 

II — 4 — Thập nhị sứ quần. 

I — ỉ— Tiền-Ngô-Vương. — Nhà Ngồ ra đời năm Kỷ-hợi(939) 

sau khi dá làm được hai việc Iớn-Iao hiền-hách L bên trong dẹp được 

nghịch-thần, bên ngoài duồi được cường-địch và chấm dứt dược cái nạn 

vong-quốc đầy tủi nhục kéo dài trên 11 thế-kỷ (I 146 năm). Nói rằng 

nhà Ngô đá có công mờ đường dọn lối cho các triều-đại tự-chủ sau 

nằy, là Đinh, Lê, Lý, Trăn tường không phải là ngoa vậy. 

Ngô-Quyền xưng vương và thành Cồ-Loa (Phúc-Yên) lại một 

phẹn nữa thành kinh-đô cho một triều - đại. Ngô - Vương to-chức 

triều-nghi, đặt các phẫm-tước, định các phục sắc, chỉnh-đổn mọi việc 

chính-trị, quy-mô đế vương kề đá đầy đủ. Ong muốn gây một sự-nghiệp 

lẳu dài nhưng tiếc rẳng sổ-mệnh quá ngắn-ngủi. Ở ngối được 6 

năm ông qua đời năm Gỉẩp-thìn (944) thọ dược 47 tuồi. 

2 — Dơơng-Tam-Kha.— Ngồ-Vương trước khi chết ký-thác 

việc lập-tự cho Dương-Tam-Kha là ;em vợ (Dương - Hậu là con gái 

Dương-Diên-Nghệ). Họ Dương đáng lẽ phải tôn phù Ngố-Xương- 

Ngập theo lời di-chúc liền lợi-dụng cơ-hội tự đặt mình lên ngôi xưng 

là Bình-Vương (945-950) Ngô-Xương-Ngập biết rằng ở bên cạnh 

Dương-Tam-Kha có thề nguy đến tính-mệnh liền bỏ trốn sang Nam- 

Sẩch (Hải-dương) được Phạm-lệnh-Công ỉr làng Trà-Hương, huyện 

Kim-thành giúp ảcr, đem giấu vào trong núi. Tam-Kha sai quần đuọi 

bắt nhưng khống tìm rạ Ngô-Xương-Ngập. 
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Ngô-Xương-Ngập cbn một người em là Ngô - Xương - Văn. 

Dưong-tam-Kha nuôi làm con nuôi. Sau này tại Son-tầy có loạn (ờ 
hai thôn Thái bỉnh) Ngô-Xương-Văn và hai tướng Dương-cát-Lợi, 

Đễr-Cành-Thạc được cử đi đánh. 

3—Hậu-Ngồ-vtrơng.— Thời bấy giờ từ sĩ-phu đến dần chứng 

khống phục Dương-tam-Kha « nòi lên như ong » chiếm các huyện ấp. 

Nhân thấy lòng người chống lại họ Dương các tướng cùng Ngô- 

Xương-Văn lợi-dụng quân lực ờ trong tay trở lại kinh-sư gằy cuộc 

đảo-chính. Dương-Tam-Kha bị bắt. Ngô-Xương-Văn lên ngôi xưng 

là Nam-Tấn-vương. Nghĩ tỉnh cậu cháu Xương-Văn không nỡ làm 

tội Tam-Kha chỉ giáng xuống làm Trương-dương-công và cấp cho 

thái-ấp dề hưởng lộc. Bấy giờ ở gần nước ta nhà Nam-Hán đang 

cưòng-thịnh, Nam-Tấn-vương xin lệ-thuộc. Hán chúa Lưu-Thành 

phong Ngô-vương làm Tĩnh-hải tiết độ-sứ kiêm Đô-hộ (Khầm-định 

Việt-sử quyền 5 tờ 25 a và b). 

Nạn Dương-Tam-Kha trừ xong, Ngô-Xưong-Văn cho người đi 

tìm anh ờ Trà-Hương về cùng chia ngôi-vị. Ngô-Xương-Ngập xưng 

là Thiên-sách-vương. Sử gọi là Hậu-Ngô-vương. Sau ít lâu, Thiên-' 

sách-vương ỳ mình là trường nắm hết quyền-chính nhung đến năm 

Giáp-Dăn (954) thì* mất. 

Việc chính - trị đưốũ thời Hậu-Ngố-vương mỗi ngày một suy 

kém. Nam-Tấn-vương cũng không tỏ gl là xuất sắc và xúng dáng 

với ngôi báu. 

Trong nước vẫn xầy ra biến loạn ở nhiều nơi. Lên ngôi vừa 

xong tức là ngay năm thứ nhất, Xương-Vắn dã phẳi đem quân đi đánh 

Đinh-Bộ-Lĩnh ở Hoa-Lư khống thâu lượm được kết quẳ nào dáng 

kề. Sau này Nam-Tấn-vương đi dẹp Chu-Thái thủ-lĩnh loạn - quân ir 

hai thôn Thái-Bình (thuộc Sơn-Tầy) vỉ khinh-địch bị trúng tên chết 

ngay tại đại-bàn-doanh. Xét ra Nam-Tấn-vương ở ngôi được 

14 năm (950-964), không cỗ người kế-tự. 

ỉĩ — 4 — Thập nhị sứ quản.— Con Thiên - Sách - vương là 

Ngô-Xương-Xí lên thay thế nhưng cúng không hơn gì cha, chú nên 
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các giai-cấp quý-lộc phong-kiến khống phục do đó nạn thạp-nhị sứ-quần 

bùng ra. Ngô-Xương-Xí dóng ở dẵt Bình-Kiều bấy giờ cũng chỉ là 

một trong 12 sứ-quần mà thôi. Thời Thập nhi Sứ-quần ở nước ta 

là một thời đại loạn, là một cuộc tranh - giành xâu-xé vì quyền-lợi 

luôn 22 nấm rồng hất sức tần hại. 

Nguýên-nhần sâu-xa của loạn Thập-nhị sứ-quần là thể nào ? 

Nếu chúng ta theo rôi Lịch-sử ta thấy rằng loạn sứ-quân 

không phải một ngày mà có. Hoàn-cảnh xá-hội Giao-Châu trong 

thời Bắc-thuộc luôn luôn thay đồi tùy theo nhịp hưng-vcmg của 

«Trung-quốc». Quan lại Trung-Hoa và các đẳng-cãp quý-tộc mới 

kể-tiếp các giai-cấp phong-kiển thuần-túy Giao-Châu trước đây đến 

giò’ phút đó luôn luôn nghĩ dến sự tự tạo cho mình một địa - vị 
đề đề-phòng tình-thế bãt-chắc hoặc trông chờ các cơ-hội thuận 

tiện đề tranh-vương đồ-bá. 

Đầu thế kỷ thứ 10 nhà Đường sắp đồ đá gây nên trạng-tháị 
tinh-thần đó. Qua đời Ngũ Quý tinh-thần Giao Chầu càng bị xúc-động 

thêm. Rồi họ Khúc, họ Dương, họ Ngô dấy nghiệp. Trong khi xây- 

dựng cơ-đồ các họ trên đây không thề không lấy các phần-tử phong- 

kiến làm hậu-thuln vỉ vậy mầm phong-kiến nằy nở càng thêm xanh tốt. 

Sau này nhà Ngô đá thiết-lập hẳn một vưong-triều đề thõng 

nhất đất dai và chính-trị, quyền hạn của phong-kiến bị thu hẹp dần 

và mối mầu-thuẫn bắt dầu phát-sinh. Trong thời họ Khúc, họ 
Dương và Ngố căm quyền, phong'kiến nằm yên ngủ kỹ, không dám 

cựa-quậy vì các vị lãnh-đạo quốc-gia bấy giờ được nhân dẳn hoàn- 

toàn cảm-phục. Họ Khúc nồi tiếng về đức-độ, và lòng ái-quốc. Họ 
Dương, họ Ngố là những anh-hùng giải-phóng đân-tộc. Dân chúng 

đâu có vì những kẻ mưu-đo quyền-lợi riêng tây đề chống lại với các 

lính-tụ có uy-danh sáng ngời trên đây. Các quý-tộc biết vậy nên đá 

không dám di ngược với lòng dần. Nhưng khi Ngô-vương qua đời, 

Dương-tam-Kha phụ lòi. ủy-ký, mối biến loạn có sẵn ngòi nhần cơ-hội 

liền bột phát. Ngay từ lúc Dương-tam-Kha tiếm-vị, tại hai thôn 

Thái-Bình thuộc Soíi-Tây đá có loạn, rồi cuộc biến loạn lan-tràn 

khắp mọi nơi trước sự bất tài của anh em Ngồ-Xương-Văn và con 
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cháu. Mối loạn đó tất nhiên không thề ngoài các lĩnh-tụ 12 địa- 

phương rải rắc trên toàn cói Giao-Châu thuộc đẳng-cấp quý-tộc. 

Mười hai sứ-quân dưới thời Hậu-Ngô-Vương là : 

1') Ngô - Xương - Xí (ở làng Bình - Kiều, phù Khoái-Chằu 

Hưng-Yên). 

2‘) Đỗ-Cânh-Thạc giữ Độ-Động-Giang (ở huyện Thanh - Oai, 

Hà-Đông). 

3*) Trần-Lám xưng Trăn-Minh-Công giữ Bố-Hải-Khầu, (tình 

Thái-Blnh). 

4") Kiều-công-Hán xưng là Kiều-Tam-Chế giứ Phong » Chẳu 

(huyện Bạch-Hạc tỉnh Vĩnh-Yên). 

5') Nguyễn-Khoan xưng là Nguyln-thái-Bình giữ Tam-Đái 

(phủ Vĩnh-Tường tỉnh Vĩnh-Yên). 

6‘) Ngô-Nhật-Khẩnh xưng là Ngô-Lâm-Công giữ Đưòmg-Lằm 

(Phúc-Thọ— Sơn-Tầy). 

7‘) Lý-Khuê xưng Lý-Lãng-Công giữ Siêu-Loại phủ Thuận- 

Thành tỉnh Bắc-Ninh. 

8’) Nguyến-thủ-Tiệp xưng là Nguyễn-lịnh-Công giứ Tiên-Du 

(Bắc-Ninh). 

9‘) Lứ-Đường xưng là Lữ-tá-Công giứ Tế-Giang (Văn-Giang 

Bẳc-Ninh). 

10') Nguỵln-Siêu xưng là Nguyễn-Hữu-Công giữ Tây-phù-Liệt 

(Thanh-Trl, Hà-Đông). 

I 1') Kiều-Thuận xưng là Kiều-lịnh-Công giữ Hồi-Ho (Cầm-Khê 

tỉnh Phú-Thọ). 

12') Phạm-Bạch-Hồ xưng là Phạm-phòng-Át giữ Đằng-Châu 

(Hưng-Yên). 

Dân chúng Giao-Chầu đối với vấn-đề sứ-quân thế nào ? Lẽ 
tat nhiên họ không tán thành phong-trằo qua-phấn của đám phong- 

kiễn hiếu-chỉến và ham giành quyền lợi đâ đem lại cho họ nhiều 

nại đạu khề. Sau thời Bắc-thuộc kinh-tế nông - nghiệp đá phát 





Lịnh tuàn liêu bon đốm 
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đạt, dân số tầng lên rất nhiều, lĩnh-thồ quốc-gia dirọ-c toàn vẹn, 

người dân chĩ muốn an-cư lạc-nghiập. Do xu-hướng thống-nhẩt chính- 

trị và đất đai, do sự khao-khát an-ninh, trật-tự sau này dần chứng đã 

ủng-hộ ông Đinh-Bộ-Lĩnh, người động Hoa-Lư tỉnh Ninh-Bình lên 

nắm chính-quyền, vì họ Đinh mạnh hon cả. Phải chăng bấy giờ sức 

mạnh là điều-kiện duy-nhẩt đề vãn-hoi tình-thế ? 

Loạn thập-nhị sứ-quần khỏi đầu tử nấm 945 đến 967 cẩo-chung. 

Họ Đỉnh đánh dẹp xong thì quốc-gia Việt-Nam lại trừ nên thống nhất. 

TIỀU-SỬ MƯỜI HAI Sứ QUÂN 

1Ngô-Xương-Xí.— Sau khi Nam-Tẩn-vưong qua đô-ị, 
nấm Bính-Dần (965) trong 12 sứ-quân xuất-hiện thời đó cổ Ngô- 

Xưong-Xí là cháu đích-tôn vua Tiền-Ngồ, con Thiên-Sách-vưong 

Ngố-Xưong-Ngập, và những người khác thường là họ hàng hay là các 

cựu tướng-lĩnh của nhà Tiền Ngô. Khi Ngô-Xưoug-Ngập lánh nạn ờ 
nhà Phạm-lệnh-Công họ Ngô lấy một cô gái ờ Nam-Sách-giang sinh 

ra XưoTỉg-Xí. Nếu ngôi nhà Ngô còn vững, Ngô-Xưong-Xí tức là 

người đưực tôn-lập. Ngô-Xưong-Xí một thời có tiếng nhưng sau 

ra ờ Bình-Kiều thì thế-Iực sút kém dần. 

2.— Ngô-Nhật-Khánh. — Nhật-Khánh thuộc dòng dói Ngô 

tiên-chúa (theo Đại-Việt sử ký toàn thư bàn kỷ — quyền 1 từ 8b) lúc 

dầu xưng là An-Vương. Sau Đinh-Bộ-Lĩnh thống nhất chính-quyền 

và Iĩnh-thS, lẩy mạ Nhật-Khánh lập làm hậu, lấy em gái Nhật - 
Khánh làm phu-nhấn cho Nam-Việt-Vưong-Liễn (con trưởng của 

Tiên-Hoàng). Biết Nhật-Khắnh có tính'quật-cường, Tiên-Hoàng gẳ 
con gái cho Nhật-Khánh đề dẹp lòng oẩn-hận. 

Nhật-Khánh bề ngoài không tỗ ý gì nhưng trong lồng rất phấn-uất, 

sau đem vợ chạy qua Chiêm - Thành đến cừa bề Nam-giời thì đuồi 

vợ về (cừa bề Nam-giứi là chơ giáp giới giữa hai huyện Thiên-Lộc 

và Thạch - Hà). Cuối năm Kỷ - Máo ( 979 ) Nhật - Khánh nghe, tin 

Tiên-Hoàng mất liền dấn hcm mệt ngàn quẫn Chiêm, về đánh kinh 

dô H°a-Lư. Quân Chiêm tới cửa bề Đại-Nha (nay ỉà Đại-An thùộc 
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Hưng-Yên) và cửa bề Tiều-Khang (nay là cửa Cồn thuộc huyện Yên-Mô 

tỉnh Ninh-Bình) bị gió lớn. Thuyền quần bị úp. Nhật-Khẩnh và nhiều 

quân lính bị chết đuối duy Chúa Chiêm cùng một số tần binh thoát nạn. 

3,4.— Kiều-Công-Hắn và Kiều-Thuận.— Hai vị sử 
quân này là cháu nội của Kiều-Công - Tiễn đá có thồ'! "làm Tiết độ 
sứ Giao-Chằu. Họ Kiều quê ở Phong-Châu tức huyện Bạch-Hạc, 

tỉnh Vĩnh-Yên. Cha là Kiều-C Ìng-Chuần. Khi Ngô-Vương còn 

sống, Kiều-Công - Hán được làm Dề-Sát là một chức quan trọng 

trong triều-đình. Tới khi Ngô-Vương mẩt, Dương-Tam-Kha cướp 

ngôi của nhà Ngô. Ngô - Xương - Ngập chạy trốn qua Nam-Sách 

giang (Hải-dương), Tam-Kha cho các tường đi lùng bắt. Kiều- 

Công-Hán cùng bọn Ngô-Nhật-Khánh, Đơ-CảnhjThạc, Phạm-bạch 

Hò mưu giấu Xương-Ngập trong sơn-dộng năm At-Tỵ (945). Năm 

Canh - Tuất (950) con thứ của Tiền - Ngô - Vương là Xương - Văn 

cùng các tướng trung thành mưu truất được Tam-Kha rọi năm sau 

cho đón Xưong-Ngập trử về cùng coi nưửc. 

Khi Đinh - Bộ - Lính khởi nghiêp, ngày 6 tháng 12 nấm Đinh 

Máo (967) họ Đinh đem quằn đánh các sứ-quần. Kiều-công-Hán 

chống không nồi bỏ chạy cùng vài trăm thủ - hạ về 'Châu Giao 

(huyện Giao-Thủy) tính cùng Ngô-nhật-Khánh lo kế trì-thủ. Đi đến 

châu Nguyên (Thượng-Nguyên) họ Kiều được tin Ngô-Nhật-Khánh 

đã hàng liền đem quần chạy về châu Trường (phù Thiên-trường 

tức là huyện Mỹ-Lộc tỉnh Nam-Định ngày nay) rồi mất ở đó, còn em 

là Kiều-Thuận giữ Hồi-Hồ huyện Cầm-Khê tỉnh Sơn-Tây sau cúng 

phài theo về nhà Đinh. 

5 —Trần-Lắm-Trần-Lâm tức Trần-Minh-Công quê ở Quảng 

Đông. Cha là Trần Công-Đức đến Trần Lãm sang nước ta chiếm 

Bố hải-khầu, nay là xã Kỳ-Bố phủ Kiến - Xương tỉnh Thái-Bình. 

Trong lúc Đinh-Bộ-Lĩnh hàn-vi có đến làm con nuôi Trần-Minh 

Công. Họ Trăn thấy Bộ Lĩnh có tài bèn trao gửi hết binh quyền 

vào tay. Thanh thế họ Đinh mơi ngày một lớn, sau này dẹp được 

các sứ-quân rồi Ịên ngôi Hoàng-Đế. Đinh-Tiên-Hoàng phong cho 

bọ nuôi làm Phụ-dực quốc-chíah thượng-công, cho thực-ấp ờ đạo 
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Sơn-Nam. Ở đầy Minh Công đá gầy được sự thanh bình và no ấm 

. cho dần. Năm 60 tuồi Minh-Công nộp ấn từ chức về ở ấp Lạc 

Đạo (phu Thiên-Trường) và chết ử đấy. 

Vua Đinh nhớ công đức phong làm 4 Quốc-tề Trần-Minh-Công 

đại-vương gia phong Liệt tồ linh ứng thượng đẵng thần.» Đến 

các đời Lê, Lý, Trần cũng tiếp tục truy-phong (Dũng-quốc công, 

Hoằng-độ dại-vương. Liệt-tề-linh ứng thượng dẳng thần). 

6 — Nguyễn Siêu.—Nguyễn-Siêu quê quẩn ở Đà-Dương tĩnh 

Phúc-Kiến bên Tầụ; thuộc dòng giói danh - tướng của Bắc-Triều do 

ông nội là Nguyên-Háng_ dửng đầu hàng vỗ, thọ 49 tuồi được truy- 

tặng Cố-sự đại-vương. Cha là Nguyễn-Nê làm quan đời Tấn (936- 

946) đến chức Phiêu-kỵ đại tướng quân đô-đốc quản Binh lương hău. 

Nhấn Giao - Chầu cố loạn, Nguyễn - Nê được đem quân sang lấy cờ 

Hậu Ngô-Vương (Thiên-Sách Vương Ngô-Xương-Ngập 951-954) 

bỏ việc triều-cống. Nguyễn - Nê đóng trại ờ xá Thanh-quả lấy một 

người con gái sờ-tại là Nguyễn-thị-Mối làm tiều - thiếp, ờ đầy 39 

nấm sinh được 3 con là Nguyễn - Khoan, Nguyễn-Thủ - Tiệp và 

Nguyễn-Siêu có btm-tính khác người. 

Ngày 3 tháng năm Giáp-thìn, Nguyễn-Nê tfí-thệ được đem về 
Phúc-Kiến mai-táng. Các con tranh nhau binh quyền và không về 
Tàu dần dần hóa ra người nước ta. Người nào cũng có địa-vị và 

quyền-hành ờ mỗi nơi. 

Đến đời Ngô-Nam-Tẵn (965) thiên-hạ rối loạn, anh em họ 
Nguyễn cũng dự vào thợi-cuộc. Nguyễn-Khoan trong thời Tiền-Ngô- 

Vương dược làm Điềm-hạt tướng quân giữ vùng Lập - Thạch tỉnh 

Sơn-Tây. Nguyễn-thủ-Tiệp làm Tứ-Xuyên đô-hộ giữ huyện Tiên-Du 

tỉnh Bắc-Ninh. Nguyễn-Siêu làm tồng-lĩnh tướng quân giữ xá Đông- 

Phù-Liệt, huyện Thanh-Trì (Hà-Đông) lập doanh trại hùng-cứ một 

phương, dưới trướng có hơn 8.000 thủ hạ. Họ Nguyễn biết vỗ-về 
thiên-hạ nên thu phục được rất nhiều nhằn tầm giữa lúc tiếng tăm 

Đinh-Bộ-Lĩnh dang vang dậy khắp nơi. Nguyln-Siêu thiết-lập việc 

phòng-thủ rất dăy đủ và kiên-cố, cho tó-i ngày 6 tháng 6 nấm 966 

các tướng của Đinh-Bô-Lĩnh tràn tới. Trận đầụ các tướng Đỉnh là 
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Nguyễn-Bồ, Nguyễn-Phục, Cao-Scm, Đinh-Thiết bị tử trận ở Cồ- 

Điền, Vấn-Điln, Tương-Trực và Thọ-Am. 

Đinh-Bộ-Lĩnh giận lắm thẫn làm dại-tướng cùng Nguyễn-Bặc 

Lê-Hoàn mờ cuộc tấn-công thứ hai vào các căn-cứ cùa Nguyễn-Siêu. 

Nguyễn Siêu đem quấn đi các nơi bố-trí qua địa-phận Đông-Phà 

Liệt đề sang đổng phương Bắc huyện Đồng An và phía Tây huyện Từ 
Liêm. Qua đò quần đội và tướng tá của Nguyễn bị đắm chết gần hết. 
Đinh-Bộ-Lính được tin ngầm cho người vào đốt hết doanh trại, 
dân chứng và tàn qụần của Nguyln-Siêu tầu tán hết. Đến năm Canh 

Thìn (968) nước ta hết loạn, dân chúng vùng Thanh-Trì còn nhử 
công dức của Nguyễn Siêu nên làm đền thờ ở bên sông gần chỗ xã 

Đống-Phù-Liệt đề thờ cúng. 

7.— Nguyễn Thủ-Tiệp. — Truy cứu thần-tích ờ mẩy làng 

Tiên-Du huyện Bắc-Ninh có hơi khác vó1! thần-tích làng Đồng-Phù. 

Nhưng 80 với tài liệu trong Khầm-đjnh thì có nhiều chỗ giống nhau. 

Xin coi dười đây : 

Tương truyền tại quận Bá-An bên Tầu có một nhân-vật họ Lá 

tên Thành, vợ họ Nguyễn sinh được một gái hai trai, con thứ hai 

có vẻ thông minh dĩnh-ngộ. Vợ chồng Lá - Thành dóng thuyền 

làm nghề buôn bán, và người con thứ hai tên là Tiệp năm 31 tụồi 

là năm cuối cùng đời Ngồ-Nam-Tấn (965) làm thái-thứ quận Nhật- 

•Nam dứng vào hạng nhì trong 12 sứ-quân. Sau này Lâ-Tiệp thấy 

xá Tiên-Du (Bẳc-Ninh) cổ địa-thể rộng-rẵS hiềm-trở liền lập thành 

đồn trại rồi tự đối họ Lá ra họ Nguyễn và thi hành nhần-chính được 

dân chúng xa gần rất mến yêu tôn làm Bá-An thái-llo-quân. 

Sau khi Điiih-tiên-Hoàng lên ngội sai Nguyễn-Bặc đi đánh Nguyễn- 

Tiệp ba bốn trận. Nguyễn-Tiệp lui quần về cửa Càn-Hải, thuộc huyện 

Đông-Thành, phủ Diễn-Chầu, trấn Nghệ-An. Roi ít lâu Nguyln- 

Tiệp thua hẳn và mất ở đấy (tại trang Hương-Ái) ngày 19 tháng hai. 

Đoạn này 80 vó-! doạn trên hơi khác, nhưng 80 với sử Khầm- 

Đjnh thỉ hơi giống; sử Khầm-Địnhchép rằng : 

* Nguyễn-thũ-Tiếp có hiệu là Bá-An-quân, người cao tiếng to 
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ai nghe cũng sợ. Người ta gọi là Lôi-Công (ông Sấm) khi khởi binh 

ông xưng là Nguyễn-Lệnh-Công giữ huyện Tiên-Du sau kiêm-tỉnh 

cả quận Vú-Ninh, xưng Vú-Ninh-vưo-ng. Người xứ nào không rô... 

Còn năm sứ-quân tilu-sử Nguyln-Khoan đá được dẫn ra trong 

trang nói về Nguyln-Siệu còn bốn sứ-quân nứa là Lý-Khuê xưng là 

Lý-Láng-Công, Đỗ-Cảnh-Thạc xưng là Đơ-Cảnh-Công, Phạm-Bạch- 

Hồ xưng Phạm-Phòng-Át (Riêng Phạm-Phòng-Át các sử-gia chưa 

tìm được đầy đủ tài-liệu rồ rệt). Năm 1938 trường Bác-Cằ Viln-Đông' 

có nhờ viên Thống-sứ Pháp thông sức đi các địa-phương đề hòi các 

thần-tích thì tìm được một ít tài-liệu sau đây về.hổn vj sứ-quần do lời 

khai của vài làng tiểc rằng các tài-liệu đó không được phong-phú lắm. 

Lỷ-Lắng-Công.— Lý-Láng-Công húy là Khuê' quê ờ làng 

Đại-Trạch, tồng Dưomg-Quang, phủ Thuận-Thành tỉnh Bắc-Ninh 

khi nhà Ngố suy-vi (965) tự xưng là sứ-quân ờ hạt Siêu-Loại (tức 

Thuận-Thành) ngày 30 thắng 11 năm 968 đánh nhau vứi Đinh-Tiên- 

Hoàng bị bại trận mất ờ Dương-Xá (thốn Đinh). 

E>ố-Cảnh-Thạc.— Theo Khâm-định Việt-sử tiền-biên quyln 

5 từ 29a, Đỗ-Cảnh-Thạc xưng Đỗ-Cảnh-Công, giứ Đỗ-động-giang 

là con sông phát nguyên từ đầm lớn xá Đan-Viên (tồng Đông-Dưong) 

huyện Thanh-Oai chảy qua xá Sinh-Quả, tềng Bình-Đà, xã Hức-Lý 

đi khuất-khúc đến xá Thượng-Cung huyện Thượng-Phức, phủ Thường 

Tín rồi hựp lại Ờ sông Nhuệ (sông Tó) Ngô-Thời-Sĩ chểp rằng 

tại làng Bảo-Đà tức Bình-Đà thuộc huyện Thanh-Oai có nền cú 
thầnh 8ứ-quần. Nhưng xét thăn-tích mấy làng trên đầy không thấy 

làng nào thờ Đỗ-Cành-Thạc. 

Phạm-Bạch-Hõ.— Theo sử chép Phạm-Bạch-Hồ tức Phạm- 

Phòng-Át giứ Đằng-Châu. Đất này dưới đời nhà Trần gọi là Khái- 

Lộ, đời Lê gọi là Khoái-Chấu nay lầ Đằng-Chầu thuộc huyện Kim- 

Ổộng tỉnh Hưng-Yên có đền thờ họ Phạm. 

Năm 938 Phạm-Bạch-Hồ được Ngồ - Quyền mến tài văn v6 

phong làm Đô-chỉ-huy-sứ tiền đạo tướng-quân giúp Ngố-Quyền giết 

dược Kjều-Cong-Tjễn, sau lại hạ được Hoằng - Tháo là con vua 
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Nain-Hán trên Bạch-Đằng-Giang. Họ Ngố qua đời, gia - thần là 

Dương-Tam-Kha tiếm ngôi (nấm 945) Phạm - Bạch - Ho cùng các 

trung-thần triều Ngô giằng được ngai-vàng về cho Xương - Văn 

(năm 951) Xương-Văn mất năm 965 lửa loạn bùng khắp nơi, các 

thồ-hào ờ các địa-phương tranh-hùng tranh-bá và tự xưng là sứ- 

quần. Phạm-Bạch-Hồ là một trong 12 nhần-vật kiệt-hiệt của thời đó. 

Bàn về Ngô-Quyền sử-thần Lê-Văn-Hưu viết: 

« Tiền Ngô-Vương đemquãn tân tập (mới nhóm) của nước ta 

phá được quần trăm ^ptn (0 của Hoằng-Tháo mở rộng cỗi đất, tự 
xưng làm vua khiển người Tẳu không dám sang bên ta nữa ; có 

thl nói là « một lần tức giận mà yên được dần thật là khéo mưu 

mà khéo đánh ». Tuy mời xưng vương chưa dám xưng đế và đặt 

niên-hiệu mà nền chính-thống của nước Việt ta ngó-hầu lại nối được.» 

(Đại-Việt sử • ký toàn thư. Quyền 5 tò> 21. Đại-Việt sử-ký tiền 

biên 2. 7 tờ 6 b). 

Bàn về Phạm-Lệnh-Công sừ thần Ngố-thời-Sĩ viết : « Vì Ngô- 

Quyền lấy đức trả thù cho Dương-diên-Nghộ cho nên Lậnh-Công lại lấy 

đức trả thù cho Ngô-vương, cái quả-báo về trung-nghía rô rệt như thế I 

Phạm-Lệnh-Công là hạng người thế nào ? Chỉ một niềm gìn 

giứ còn côi, khó khăn nguy-hiềm thế nào cũng không ngã 

lòng. Tam-Kha đem cái quyền lực cả nước đề tìm bắt mà 

không nồi I Ổi I mưu kể sấu - sắc, tài - lực anh - hùng, họ hàng 

mạnh cánh có lé vì ba cứ ấy mà khuất-phục được Tam - Kha, tiếc 

rằng không biết được TÔ lý-lịch của Phạm-Lệnh-Công (Đại-Việt 
sử-ký tiền biên 9. 7. tô- 9-a-b). 

Sừ-thần Lê-Văn-Hưu có lời chê Xương-Văn rằng : « Tam- 

Kha trận cồn vua mà tự lập, thế là tội công, nuôi con vua làm 

con mình mà cho ăn lộc thế là ơn riêng ; Hậu-Ngố-vương (Xương- 

Văn) không bắt Tam-Kha về tội thoán-nghịch mà lại nói ra miệng 

vỉ ơn riêng không nớ gia-hlnh,- lại cho ấp ăn-lộc, chẳng lầm to 

lắm ru ? » (Đại-Việl Sử ký tiền biên). 
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Về việc Xương-Văn đón Xơơng-Ngập về cùng coi nưỏ-c 

Ngô-Sĩ-Liên nói: 

Nam-Tấn-vương đón Xương-Ngập về cùng coi chỉnh-sự có thề 
bào là đúng vào eầu «Khắc cung quyết huynh : Hãy'kính người 

anh» muốn cho cùng hường phú-quý. Nếu Xương-Ngập biết lấy 

cờ không công-trạng gì đề nhường em cùng hưởng lộc, hưởng đức, 

há chẳng rực-iô’ lớn lao lắm thay ! Đằng này lại câu-chấp vào phận 

đích-trơờng, xưng vương coi chính-sự, tự ý chuyên-quyền ra-oai 

tác-phức, đến nốỉ Nam-Tấn-vương không được dự chính-sự rất là 

trái nghĩa « hứu-ou », Chí-khí thật là ty-lận (Bại-Việt Sử-ký tiền- 

biên 2. 5 tờ 23b). 

Sừ-thần Lê-văn-Hưu bàn về Xương-Vấn rằng : « Ngô-Nam- 

Tẩn trước bị gia-thần là Tam-Kha bắt tù, sau phải anh là Xương- 

Văn ẩp-chế, thể mà một mai đắc-chí không biết tự mỉnh cần-thận 

đl cho hường nước không được bao lầu ; không ai r5 chính sự ra 

sao thật đáng tiếc ! Xem ngay việc tha tội cho Bình-vương chang 

phải là người nhân-từ ư ? Dung-túng cho Xương-Ngập ngày một 

kiều-ngạó chẳng phài lầ kính-thuận ư ? Vừa nhân-tử vừa kính- 

thuận cúng có thề biết được là người thế nào», 

Phê bình mưửì hai sứ quân-Găn đây có nhà làm sử 
chữ nho bình-phầm về mười hai sứ quân nhơ sau này : 

«Xem cuộc đời 12 sứ-quân tranh nhau thì biết nghĩa hợp- 

quần là khó nhưng cúng biết cái trí-náo của dấn-tộc ta về hồi ẩy đẵ 
đến trlnh-độ tiến-hóa. Lúc ấy hai vua Ngô tuy mất, Xương-Xí là 

dòng dói Tiên-Hoàng, cũng như Đông-Chu-Quần nhà Chu, Hoài - 

Dương-Vương nhà Hán, nểu các thồ-hào cùng nhau phục-tòng hợp 

hơn mười bọn nhỏ làm một bọn lớn, tốn Ngô-Xương“Xí làm thiên, 

hạ cộng-chủ đề nối dòng họ Ngô, mà các bộ sứ-quần thời tự-trj lấy 

trong bộ mình, khi quốc-gia vỏ-sự thời áo xiêm ngọc-bạch như Tăn- 

Tấn liên-hoàn. Khi quốc-gia hựu-sự thời môi hở răng lạnh, giữ 
gìn nhau như Ngu, Quắc kết nghĩa, thế thì Hợp-Chủng-Quốc ờ 
Bắc-Mý lợi-kiên và hai mươi nhăm liên-bang ở Nhật-Nhĩ-Man há 

chằng xuất-hiện vào nước ta về thế-kỷ thứ 12 rSi ư ? 
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Lại không lầm thế, sớm chuông trống, tối giáo mác, mạnh 

ăn thịt yếu, rút cục bị tiêu'ina cả ờ dưới ngọn cò- bông lau, há 

chằng phải là cái tội « quần học bẵt minh » (khống ró nghĩa hợp- 

quần). Nhưng mà còn cỗ chẵ đáng khen, vì triỉó-c hồi ẩy mỗi khỉ 
gặp biến-loạn thì người nưó-c phần nhiều dựa thế - lực người 

Tau như Đỗ-Hoằng-Văn đương khi có bệnh mà gắng đi xe 

sang nhà Tống, Lý-thúc-Hiến đi tắt đường đề chầu nhằ Tề đều là 

mượn thế-lực người ngoài đề bắt nạt đồng-loại, thật đáng bĩ I Lóc 

bẩy giờ các sứ-quằn mỗi người xưng hùng xưng bá một phương, 

cổ Nam-Hẩn là một nhà khôn ngoan, muốn mở rộng đẩt đai, ở 
ngay kẽ nách, thế mà chưa hề nghe có người nào phải nhò- thế- 

lực người ngoài đề hại đồng-lòại. Ay cũng bởi trình-độ dân - trị 
của ta thuở dó đá khá cao cho nên tuy cố cái lòng « cá ló-n nuốt 

cá con — giống mạnh ăn thịt giống yếu » mà ai cúng biết « Cõng 

rắn cắn gà nhà—Rước Ooỉ I)e giày mồ » là nguy hiềm. Sau này 

Đinh-Tiên-Hoàng đứng lên xưng vạn-thắng-vương thì thế-lực không 

chống nồi nhưng vln là người Nam làm vua nước Nam, tường 12 sứ- 

quân có linh thiêng cúng ngậm cười ở nơi chín suối (Đại-Việt Sử-ký. 

Cải lương A 1146 9 ; L tồ- 63 đến 66b). 

Về 12 sứ quần đời bẩy giờ có câu ca-dao như sau này: 

Ở đời muôn sự của chung, 

Hơn nhau một tiếng anh hừng mà thôi. 



chiến tR.ưò'nợ Tông-Lý.■ 





CHƯƠNG ỉỉ 

NHÀ ĐINH 

( 968 — 950 ) 

I — Binh'Tỉẻn-Hoàng. 

ĩ) TS chức nộỉ-hộ. 

2) Việc ngoựỉ-giao oới nhà Tổng. 

3) Binh-chể 

4) Chinh-irỊ. 

II — Binh Phể-Bể. 

I _ Binh Tiên - Hoàng ( 968.979 ) — Đinh - bộ - Lĩnh lằ 

người thế nào ? 

Non sông đất Việt đá sàn-xuất ra nhiều anh-hùng hào-kiật 

từ thuở sơ-khai đề dần-tộc Việt-Nam ngày nay trò* nên một dân- 

tộc khống những có tên tuoi mà cồn có thề cổ một địa-vị vẻ-vang 

sau này dưới trò*i Đông-Á và trên Thế-giới, đá phải chịu nhiều 

cuộc thai nghén vô cùng đau đớn. Theo dôi cuộc tiến-bộ của dân 

tộc chúng ta, chúng ta không thề không có mối càm-tượng đó. 

Mười một thế-kỷ quằn-quại dưó*i gót của các Đế-quốc Bắc i phương 

là những thời-kỳ thai nghén kề trên đá làm rơi biết bao nhiêu ' máu 

và nưó*c mắt của bà mẹ Việt-Nam, khi thì do nạn xâm-lắng của 

bên ngoài, khi thì vì các cuộc nội-chiến liên-tiếp bùng nồ. 

Đinh-bộ - Lĩnh ra đời vừa đứng giừa khi lịch-sử Việt-Nam 

dang trài một giai-đoạn hắc-ám trên 30 năm kề từ khi Dương - 

Tatn-Kha thoán-nghịch dến loạn 12 sứ quân, dần chúng lầm than 

hết chỗ nói. Thời thế đó đã cấu-tạó nên con ngườị hào-kìệt dề chấm 
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dứt cành cốt-nhục tương-tàn và theo gót họ Trung, họ Triệu, họ 
Ngô, Đinh-bộ-Lmh đá đặt thêm một viên đẩ cho nền 'độc-lập và 

thống-nhất của nước nhà. 

Ồng Đinh-bộ-Lĩnh là con ống Đinh-công-Trứ giứ chức thử- 

sử Hoan-Chẳu về dời Dương-diên-Nghệ và Ngô-vươiig-Quyền. 

Cha ông mất sớm, ông theo mẹ về quê sống một cuộc dời hoàn 

toàn thào-dã gần như mất hết dấu-tích quý-tộc thuở trước. Nhưng 
ngay khi cồn thư ấu ông dã có nhiều cử-chỉ và khí-phẩch khác 

ngưửi. Ngày thường chưi với cấc bạn ở ngoài đồng, bái là những 

trẻ chăn trầu chăn bò, ông bắt chúng phải khoanh tay làm kiệu đề 
ông ngoi lên trễn cho chúng rước di chưi. Ong lại sai chúng lấy 

bông lau làm cừ và bầy thể-trận dánh nhau. Các trẻ trong địa- 

phương đều tôn ông làm bậc dằn anh. Tới tuồi trưởng-thành uy 

tín của ông mơi ngày một vang dội. Dần trong vùng theo ông rất 
nhiều. Do tính tình ngang tàng ông vứi ngơừi chú bất hòa với 

nhau nên ông phải rời bồ quê-hưưng cùng con trai là Đinh-Liễn 

sang-' BS - hải - Khầu phù Kiến - Xưoxtg tinh Thái - Bình theo 

sứ-quằn Trần-minh-Công. Từ đấy trỗ di ông tiến dần trên con 

đường sự-nghiệp. Thấy ông chí-khí hĩên-ngang, cử-chỉ đính-đạc, 

mặt mũi khối-ngồ họ Trần trọng-dụng và cho dự phần quan-trọng 

trong việc địều-khiền binh-quyền. Sau mệt thời gian ờ Bố-hải-Khầu 

ông chuyền quân-đội v’ê quê nhà (Hoa-Lư) là nơi ông dá đặt 

nhiều ảnh-hưởng lúc thiếu thời, ông chiêu mộ thêm hào-kiật và 

binh lính. Lực lượng cũa ông mơi ngày một mạnh. Nấm Tân-hợi 

(951) anh em Nam-tấn-vương đã có lạn xuất quần dến đánh không 

đưọ-c (1). Nhà Ngô mẩt, họ Binh bại được sứ quân Phạm-phồng- 

Chú-thk.h. —1) Trong khi Bínli bộ-Lĩnh cát - cứ ơ Hoa-Lư Động, hai vua 
Ngô khờì binh đánh. Bộ-Lính sợ sai con là Đinh-Liễn đến làm con tin dề xin 
hoán binh. Khi Đinh-Liễn đến, hai vua Ngô bỉt giam ròi xuẫt chinh. Hai bên đánh 
nhau hom mội tháng không thẳng, không bại, hai vua Ngỗ bèn trói ©inh Liễn đem treo 
ờ trên càu sai người bào Bộ-Lĩnh rằng : nễu không chịu hàng thì sẽ giẽt Liễn. Bộ-Lính 
nòi giận nái rằng ; người đại-trưựng-phu cốt ờ cõng-danh, sự nghiỆp chứ có bắt chước 
dâu dàn bà con trẻ. Nói rồi sai hơn 10 người càm nỏ, chia vào Liễn toan bắn. Hai 
vua Ngô thát kinh nãi : Ta sở dí treo con hỉn là định bũộc lòng hẳn phài theo. 
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Át, phá được Đỗ-cảnh-Thạc (huyện Thanh-Oai tình Hà-Đông) rồi dần 

dần tiêu diệt hết các lính-tụ đia-phưong sau một năm ròng. Cuộc chiển 

thắng của họ Đinh tực rớ và đá quyểt-định tlnh-thế thời bấy giô' 

vì những hào-kiệt của Giao-Chằu hầu hết đã có mặt ờ dưới cò' 

Vạn-thắng-vưo-ng. (Giao-Chầu thất hùng : Đinh-tiên-Hoàng, Đinh- 

Liễn, Lê-Hoàn, Đinh-Điền, Nguyễn-Bặc, Pnạm-Hạp và Phạm-cự- 

Lạng). Do những chiến công oanh-liệt liên tiếp, ống đưực dân chúng 

tôn là Vạn-thắng-vương. 

1) -—Tồ-chức nội-bộ.— Năm Mậu-thin (968) Đinh-bộ' 
Lĩnh lên ngôi Hoàng-đế đặt quốc*hiệu là Đại-cồ-Việt (nước Việt lớn) 

niên hiệu là Thái-bỉnh nguyên niên, dóng đô ở Họa-Lư, xây cung điện, 

định triều-nghi. Quần thăn tôn Ngài là Đại-thắng minh hoàng-đế. 

Đáng chú ý Tiên - hoàng - đế đã lưu - tâm nhiều về quân-sự, vì thời 

đó là thừi loạn việc vó cần được mỏ mang nhiều, huống hồ nạn 

xẳm-lăng của Bắc - phưong dời nào cúng rình mò ngoầi cồng ngó 

của chúng ta. Những công - thần và đại - thần thuở đó đều lằ các 

tướng-lĩnh : Nguyễn-Bặc đưực phong làm Định-quốc-công, Lê-Hoàn 

làm Thập-đạo tưó-ng-quân. Đinh-Liễn (con cả của Tiên-hoàng-đế) 

làm Nam-Việt-vưo-ng... 

Năm Canh-Ngọ (970) là năm đầu ĩtiên-hiệu Thái-Bình. Tiên- 

Hoàng-Đế đặt 5 ngôi Hoàng-Hậu : Đan-Gia, Trịnh-Minh, Kiều-Quốc, 

Cù-Quốc và Ca-ông. (Về việc này sứ-thần Lê-văn-Hưu chê rằng : 

Đinh-Tiên-Hoàng là người không biết cố học mà băy-tôi bấy giờ 
không ai sửa chữa lại dến nơi mê-dắrn, thiên-tư lập 5 hoàng hậu 

ngang nhau. Sau Lê, Lý phần nhiều bắt chước, chính là do Tiên-Hoằng 

khời xướng...) Tiên-Hoàng-đế khởi nghiệp bén Việt-Nam thì ông 

Triệu-khuông-Dận lập ra nhà Tống bên Trung-Quốc, và luôn ngay 

khi dó, nhà Tống phái đại-tướng Phan-Mý sang đánh Lưu-Thành 

chúa nhà Nam Hán vì chống cự mệnh-lậnh. 

2) — Việc ngoại - giao với nhà Tổng.— Đinh-tiên- 

Hoằng xét thực-lực của mình chưa mạnh, quốc gia vừa thành hình, 

nếu bị Tống-triều dánh phá có điều bất lợi nên sai sứ sang thông-hiểu, 

Lần thứ nhất Tiên - Hoàng cử sứ-bộ qua Bắc - triều vào tháng 
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giêng nấm 970. Lăn thứ hai năm thứ ba, hiệu Thắi-blnh Nam Việt- 

Vương Liễn sang Tống biếu đồ phương-vật. Năm sau‘nữa (902) 

sau khi Nam-Việt-Vương Liến trỏ" về, nhà Tống sang sách phong 

Tiên-Hoàng lầm Giao-Chỉ quận vương, Đinh-Liễn làm « Kiềm hiệu 

thái sir Tĩnh hài quân tiết-độ sử Annam đô-hộ ». Bài chế-từ viết như 
Sau đây : 

*Thể oi hứu hứu tộc năng bào hà phương, chí mơ hoa phong, 

thường tư nội-phụ. Cừu chầu hỗn nhất, ngã lính khuyếch thanh, 

toại đạt thê hàng, nái thẩn chúc cổng. Gia-lệnh tự xưng phiên chi ý, 

tử nái phụ liệt tho chi phong. —Chất dí duy sư, trù chi tĩnh phá, 

dụng báo kà đức khời hậu di chương » 

Dịch : Đời đời là quý tộc, bầy giờ giữ được cói đất Ờ mọt phương 

xa. Có chí-khí, thích văn hóa Trung-Hoa nên mới nghĩ đến việc nội 

phụ. Nay chín cói đá thu về một mối, đất Ngú-lĩnh dã quét sạch, chịu 

khó trèo non vượt biền đem dâng lễ cống đề tổ lòng thành khen người 

con có ý xưng phiên dề cho người cha được phong tháì-địa, ngôi thứ 
được có binh-quyền, nối đời được thu thuế ruộng. Bản sắc này đ| 

khen người có đức lớn không phải như ngưò-i khác phải theo phép 

thường. 

Lần thứ ba vào mùa thu năm Ẵt-Hợi, vua Đinh sai Trịnh- 

Tú đi sứ. Vua Tống phong cho sứ-già Hồng-lô tự-khanh và cử 
Vương-Ngạn-Phu đem chế-sách gia phong cho Nam-Việt-Vương 

Liễn chức khai phủ nghi-đồng tam-ty kiềm hiệu Thái-sư Giao-Chỉ 
quận vương. 

Về việc Egoại giao của nhà Đinh. Việt-Sử cẫi lương khen 
như sau : 

* Tiên - Hoàng tuy khởi từ oiệc oô mà chính sách ngoọi - gỉao 

cúng có thê gọi là người biết thời thể, nghía là lúc bấy giờ bên Tầu 

thì nhà Tõng mới dấy lên, lấn năm nước mạnh dễ như bẻ cành 

củi mục, thể cường thịnh rất là đáng sợ. Nếu mình không giao- 

thiệp bằng ngọc-bạch (ngọc oà lụa tức là đồ cõng- hiến) thì họ tất 

giao thiệp bằng can-qua mà Ngô-nhật-Khánh chắc lạ dẫn người 
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Chỉêm-Thành đển trước khi Vệ-ũương chưa lên ngôi. Cho nên chiu 

nhà Tổng sảch phong và ba lần đem biểu phương-vật, thục là 

mội nhà ngoại-giao biết suy xét lo nghĩ.” 

3) Binh chẽ— Việc ngoại-giao yên on, Tiên-Hoàng liền 

lo mọi vấn đề nội-trị. Ngài tồ chức quần đội ra làm 5 cấp : đạo, 

quân, lứ, tốt, ngũ. Mơi đạo có 10 quần, mơi quân có 10 lữ, mơi lữ 
có 10 tốt, mỗỉ tốt có 10 ngũ, mơi ngũ có 10 ngưừi. Như vậy mơi 

đạo có 10 vạn người. Tồng số quân đội của nhà Đinh có 

tóũ một triệu. Sử-gia Trần-tĩọng-Kim cho rằng bấy giừ nước 

ta còn nhỏ, dần. ta còn thừa thớt, lầm gì có đủ thực-lực đề 
nuôi nồi một triệu quấn. Bàn về quân-sự của triều Đinh, ứng 

Hòe Nguyễn Vấn-Tố trong báo Tri-Tân phát-biều rằng điều đó có 

thực do quằn-dội dừi bấy giò' chia ra hai hạng : một hạng là quân 

đội thường trực hay hiện-dịch, một hạng là trử-bị, luân chuyền nhau 

trong thừi hạn nhất định đề phụng sự dưó'i cờ, tức là lúc mãn kỳ 
quần-dịch, quần lính lại thằnh nông dân. Theo đó quân số nhà Đinh 

có thề tới một triệu. 

Trong khi nghiên cứu về binh-chế của nhà Đinh khởi từ 
năm Thái-Bình thứ 5 , (tức năm 974) là tồ-chức quân sự đầu 

tiên vằ chính-thức của Việt-Nam, ông Louis Bezacier nhần-viên 

của trường Bẩc-Cồ Viễn-Đỏng có tìm đưực những bồn tầĩ-liệu 

về đạo binh đá ra đời từ hồi Bắc - thuộc, khoẵng thế - kỷ. thứ 
nhất sau Tây-lịch kỷ-nguyên tức là vào giai đoạn Sĩ - Nhiếp 

cai'-trị Giao-Chỉ. Thuử đó ngoài việc khai hóa’ dân-trí, Sĩ- 

Nhiểp có lập đưực một đạo binh vó-trang và tập-luyện theo 

lối Trung-Hoa. Thành-phần của đạo binh này thế nào ta không' 

được biết rô rệt nhưng điều chắc-chắn là nó rệp theo khuôn 

mẫu của người Hán. Theo ống Bezacier, trường Bác - Cồ đã 

dào được ờ Thanh-Hóa và Sầm-Son trên hữu-ngạn sông Mã 

nhứng vó-khí cồ xưa gồm những búa, giáo, mác, dao bằng dồng, 

cung ná, múi nhọn của tên bắn bằng đồng tàm thuốc độc V- V... 

Quần đội cổ lé mặc ẩo giáp bằng da như Tầu hoặc bằng vả 
cây. Còn áo giáp bằng dong chỉ các vó quan móũ cổ. Thứ áo 
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này gồm nhiều bộ-phận và đá đào được ờ Đông - Son. Ngoài 

những đồ trang-bị chế-tạo tại xứ, ngưòũ ta còn tỉm thấy cả 
gươm, đao, nhưng cúng có lẽ từ Tiung-Quốc gửi sang một phần 

nào. (Trong thời-feỳ Nhật-Bản đóng quân ở Đông-Dương do cuộc 

Thể-giới-chiến kỳ thứ hai, bông sợi ờ Đông-Dương bị dùng vào 

ký-nghệ chiến-tranh quá nhiều, dân sợn-cước đá dùng vỏ cây làm 

chăn như thồ dần Dayak ở đẫo Bornéo hay dẳn Lolo vùng thượng - 

du Bắc-Việt, vậy có thề tin rằng người xưa cùa ta đá dùng vỏ cằy 

làm giáp). 

Đến đời Trương - Chu làm đô-.hệ nước ta ,năm thứ ba hiệu 

Nguyên-Hòa (808) đời, Đường-hiển-Tôn, khí-giới các loại kê trên 

có 8.000 cái. Họ Trương hoặc tải từ Tầu sang, hoặc chế - tạo ờ 
đầy, điều này không ró rệt lắm, được 40 vạn cái. Việt-kiều-thư — quyền 

4 tờ 6b nói cí hơn 30 vạn cái. Trước kia quân đội trú-phòng ở 
Giao-Chỉ có vài chục chiến thuyền di không được mau lẹ. Trương 

cho làm các thứ thuyền mông dong hẹp và dài dùng đl xung đột 

tóù 450 chiếc (Khâm-định Việt-sử tiền biên —- quyền 4 tờ 28b — 

Đại-Việt sử-ký tiền biên, quyên 6 — tò1 1 Ob — Đại-Việt sử-ký toàn 

thư quyền 5 — tò’ 7a dều chép 300 chiếc. Mỗi thuyền cho 25 chiến- 

sĩ 23 người phu chèo, thuyền theo gió đi nhanh như bay. Do sự 
chĩnh-đổn quân sự này họ Trương đá khuất-phục được Chằn - Lạp' 

(Cao-Mên) Chiêm-Thành trong thồũ cai-trị nước ta. 

Do dây ta có thè tưởng-tượng rằng vl chịu ảnh-hưởng văn- 

hóa cùa Trung-quốc trên 10 thế-kỷ, tồ-chức quân-sự của nhà Đinh 

tất không thề nào không phồng theo lề Ịối của dân Hán. Tuy vậy 

tồ-chức quân sự và cẩc khí-giới này cúng không là diều đặc-biệt lắm 

ngay đối vóũ thời bấy giờ vì giống Bách-Việt chúng ta khi cồn 

đang sinh-tụ ờ Nam-Bộ Trung-quốc cũng đã biết chế-tạo các vủ-khí 

và thiết-lập quần-đội như người Hán tuy kém sự tinh-tế. 

4 — Chỉnh-trị. — Về chính-trị, Tiên-Hoàng-để ban hành nhiều 

luật-lệ rất là khe khắt. Ngài đặt vạc dầu ờ trước điện, nuôi hồ 
báo trong vườn, dựng cột đồng nung dô dề trừng-trị những kẻ gian ác 

và phẳn đối. Nhò’ cổ hình-luật nghiêm-khắc này nền an-ninh quốc- 
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gia dần-dần được vãn-hoi. Đạo Phật từ sáu thế-kỷ đẵ có mặt ở mr&c ta 

bấy giờ cũng khá phát-đạt. Tiên-Hoàng rất trọng dụng các thiền- 

sư vì họ có học lực uyên-bẩc và ngài cho lập ta các ngạch tăng - 

thống. Sơ Khuông-Việt đá được ngài phong làm quốc-sư. Đinh- 

Tiên-Hoàng tuy khởi nghiệp trên mình ngựa, học hành ít ỏi nhưng về 
việc nội-trị và ngoại-giào ta thấy họ Đinh không phải chì có tài 

dánh Đông dẹp Bắc. Luật-lệ nghịêm-khẳc bao nhiêu càng tô 'rằng tỉnh 

thế đời bấy giờ hơn-Ioạn bấy nhiêu, 'vậy việc dùng kỷ-Iuật thép có 

.thề nói chì là do nhu-cầu của thời-đại. Quả vậy, ta háy coi 

thượng tăng xá-hội là quý-tộc, là phong kiến thì luôn luôn cổ 
chuyện tranh giành và phiến-động ỏr các dịa-phưưng, lòng dần lại hết 

sức hoang-mang, mạnh đâu theo đấy, thật chẳng khác chi xã-hội 

Trung-quốc bên kia miền Ngú-Lĩnh. Nhơ thế vạc dầu và hồ báo 

của Đinh-Tiên-Hoàng chỉ có mục-dích khuẩt-phục các kẻ phản-nghịch 

hom là đl đối phó với dân chúng, nếu ta nhìn sát vào nội-tình nước 

ta trước đó và sau dó. Và ta nên thừa nhận mọi sự khe-khắt của luật- 

pháp triều Đinh đều chỉ lấy sự no yên của nhân-dân làm mục-đích. 

Điều này họ Đinh dá thực hiện được luôn 12 năm rộng khi cầm 

vận-mệnh dần-tộc cho tới lúc quá-cố, dối vớị dần chúng cũng nhơ 
đổi với giai - cẩp quý-tộc. 

Họ Đinh mất, ngay khi mồ Tiên-nhúa chưa xanh ngọn cồ thì cuộc 

khùng-hoẳng chính-ttị đá xầy ra giớa triều dinh. Cuộc khủng-hoẳng 

đá đẻ ra nhiều cuộc biển - cố tai hại truy-nguyên cúng do một vài 

điều thất-sách của Tiên-Hoàng. 

Việc biến-cố thứ nhất của triều Đinh: Năm Thái-Bình thứ 9 

(978). họ Đinh bỏ trưởng lập ấu. Thiểu-tử là Hạng-Lang được 

phong ỉàm thái-tử, (tất vì bà hoàng-hậu đẻ raHạng-Lang dược sủng 

ái nhất nên vua Đinh bất chấp cả lệ thường) con thứ là Đinh- 

Tuệ được làm Vậ-vưomg, còn Đinh-Liễn là con cà từng theo chá 

từ lúc hàn-vi, lập được nhiều chiến-công và trải nhiều sự vãt-vả 
trong việc di sứ nay bị bỏ nên Liễn giận lắm ngầm sai người giết 

Hạng-Lang. Mùa xuân năm 979 đã đánh dấu cảnh cốt-nhục 

tưomg-tàn này. 
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Việc biến-cố thứ hai : Cận-thần Đỗ-Thích đá lẻn vào cụng 

giết được Tiên-Hoàng và Nam-Việt-vương Đinh-Liln luôn trong 

một đêm, khi hai cha con cùng say rượu nằm ngủ ngoài sẳn. 

Đơ-Thích bị bắt vằ bị làm tội. Vệ-vương Đinh-Tuệ được tôn lên 

ngôi khi đó m&i lên sá’. 

Kề từ bấy giờ (979) nhà Đinh Coi như sụp đề sau mười hai 

năm nắm chính quyền. Tiên-Hoàng thọ được 56 tuoi. 

Về Đơ-Thích cổ chơ chép : Đơ-Thích trước kia là một tiều-* 

lại ở Đong-Quan. Một đêm nằm ở trận cău thấy sao sa vào 

miệng tự cho là điềm thần-dị, Đố-Thích liền nảy ra nhiều 

cuồng-vọng. Lúc này (979) Đố-Thích làm chức Chi-hậu nội-thi 

nên dược gần vua, ra vào tự nhiên. Nhân một hổm vua và con 

trai cả của Ngài say rượu nằm ơ ngoài sần cung, Đố-Thích liền hạ sát 

ngay cẳ hai luôn một lúc. Triều-thăn lùng bắt không tìm thấy. Đơ'Thích 

bấy giờ trốn ờ trên máng nước trong cung đá qua ba hôm, sau khẩt 
nước quá thò tay ra hứng nước đề uống bị cung-nứ trông thay báo 

cho Nguyln-Bặc. Bặc cho giết ngay Đơ-Thích. 

Đại-Việt sử-ký toằn thư (quyền 1, .tờ 6a) chép rằng : « Cung- 

nữ thấy Đỗ'Thích đến báo ngay Định-Quốc Công Nguyễn-Bặc. Bặc 

sai người chém Đỗ-Thích, giá nhỏ xương, thịt chia cho dần chdng. 

Chẳng ai từ chối hết. Đây là một bằng chứng tò rằng nhân-dân 

đối với vua Đinh có rất nhiều càm-tình và sự nghiêm - khắc cửa 

luật-phắp triều Đinh không hề gây oán với dân chúng. Ve việc 

Đỗ-Thích giết vua Việt-Nam phong-sử của Nguyễn-Vấn-Mại phó- 

bảng bố-chính Thanh-Hóa năm 1914 (Sách viết trường Bác-CS, số 
AB .320 — tò1 2ób — 27a) có chép câu ca-dao dưới đầy: 

«Con cóc nằm ỏ* bò* ao, 

Lăm-le lại muốn nuốt sao trên trời ỉ». 

Và giài-thích bờ ao Ịà máng nước trong cung. Nhân việc sao 

sa vào miệng là việc ngấu-nhiên, Đỗ-Thích không tự xét mình làm 

việc thí-nghịch dề bị chết chém. 
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II— Phễ-đế ■— Vệ-Vương Đinh-Tuệ ỉên ngôi thuở ấy mới sáu 

tuồi vào tháng 10 năm 979. Mẹ là Dương thái-hậu lầm-triều dùng 

Nguyễn-Bặc, Đinh-Điền, Lê-Hoàn làm phụ-chính. Lê-Hoàn xưa 

nay chuyên giữ việc binh-nhung, được lòng thái-hậu lại cùng thái- 

hậu tư-thống nên tự-do ra vào cung cấm và có ý 'lộng - quyền., 

Bọn Bặc, Điền Ịà tôi trung của tiền triều không chịu dược những 

điều ngang chướng và ý định cướp ngôi của họ Lê nên ầm-mưu 

đánh đồ. 

Đại-Nam sử-diễn-ca viết : 

“ Nối sau thiểu - đế thơ ngấy, 

“ Lê - Hoàn nhiếp chính từ rày dọc - ngang. 

‘'Tiếm xưng là phó quốc - vương, 

“ Ra oào cùng ả họ Dương chung tình. 

Hai vị trọng thần này và Phạm-Hạp là hộ - tướng cú cùa vua 

Đinh ngầm rút về Ái-Châu khởi binh đánh Lê - Hoàn nhưng bị 
thất bại và bị giết hết (Phạm - Hạp và Đinh - Điền bị bắt sống 

đem về xử-tử ờ kinh-đô Hoa-Lư). 

Sự lộn-xộn này bị quàn-Iại ngoài biên của nhà Tống ngổ thấy. 

Tống triều liền lợi-dụng ngay cơ - hội cử đại .quần dc, Hău - 

nhằn-Bảo, Tôn-toàn-Hưng, Trăn-khâm-Tố, Lưu-Trừng, Gia-Thực 

dan quấn qua nước ta. Hău-nhân-Bảo được lĩnh chức Giao-Chầu 

thủy-ỉục chuyền-vận-sứ và theo kế-hoạch của nhà Tống việc Nam - 

chinh thành-công thì thiết-lập ngay việc đô-hộ. 

Lê-Hoàn cử Phạm-cự-Lượng làm đại-tướng. Trước khi Phạm- 

Cự-Lượng xuất quần, họ Phạm tuyên-bố : Hiện thời vua còn 1 nhỏ 
dại, tướng-sĩ đi đánh giặc lấy ai là người biết đề thưởng phạt 
cho minh, nên tôn ông Lê-Hoàn, lên làm vua rồi hãy chống giặc. 

Quân sí đều tán thành. 

Thái-Hậu bèn cho đem áo hoàng bào Ờ trong cung ra tự tay 

khoác vào mình cho Lê-Hoàn. Đinh-Tuệ phải giáng xuống lăm Vệ- 

vương. Đời sau cho Tằng đây là cả rnột cuộc dàn cảnh giữa các nhân- 
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vật chính thời đó: Dương-Hậu, Lê-Hoàn và Phạm-cự-Lạng. (1) 

Nam-Sử diễn ca viết về chuyện này như sau : 

‘‘ Bặc, Điên, cì nước liều, mình, 

“ Trách sao Cự-Lạng tán thành mưu gian. 

" Chợt nghe bỉnh báo Nam-quan, 

'*Cùng nhau phù lập Lê-Hoàn làm ouơ. 

“ Trước mành vầng lệnh nàng Dương, 

" Trong cung đã thấy áo oàng đem ra. 

(1) Xem sừ Tàu nhà Tóng ciró-p ngôi nhà Hậu-Chu cúng gióng như nhỉ 

Tiên Lê lấy ngôi nhà Đính. 

(2) Chúng tôi ghi đcạn sừ ngoại-giao cùa nhá Đinh trước cẩc đoạn nổi vê 

binh-chế, chính-trị V. V... vì thú? tự thời gian đè bạn đọc nhận xét thấy ngay các 

biẽn-chuyèn chỉnh-trỊ của thời đại dưới dời nhà 0inh. 

Đinh triều thề phô 

Đinh-Tiên-Hoàng 

_1_ 

ỉ 
Vệ-Vương 

Đinh-Tuệ Đinh-Hạng-Lang 

Nam-Việt-Vương 

Đinh-Liễn 



CHƯƠNG III 

NHÀ TIỀN-LÊ 

/ — Lê - Hoàn đánh Tổng. 

2 —' Việc ngoại - giao 

3 — Ba nhẩn-oậl ã ặc biệt dưới đời irieu Lê. 

4 — Sự-nghiệp của Lê-đại-Hành 

5 — Cái án Lê-Hoàn 

1) Lê-Hoàn đánh Tông.— Lê-Hoằn lêu ngôi xưng ỉà 

Đại-Hành Hoằng-đế lấy niên-hiệu' là Thiên - Phúc (980 — 988) 

Hưng-Thống (989 — 993) và ứng-Thiên (994—1005). Ông 

8Ính Ờ xá Ninh-Thái, huyện Thanh-Liêm, tình Hà-Nam. Vừa lên 

ngôi xong ỏng hiều riianh-tằm của Bẳc-triều liền mờ ngay cuộc 

ngoại-giao đề lựa xem tình-ý. Ông isai sứ mang thư sang Tống nói đối là 

của Binh-Tuệ xin phong không ngoài mục-đích hồa-hoãn với kẻ mạnh- 

Tống-triều không những không nghe cìm trách Lê-Hoằn dám xưng 

Đễ và nói: nhà Đỉnh đã nõi tiếp nhau ba đừi rồi, vậy phong cho 

Đinh-Tuệ làm thõng-soái, Lê-Hoàn làm phó. Nếu vỉ nhỏ tuồi 

không làm noi chức-vụ thì Lê-Hoàn phải đưa mẹ con Đinh-Tuệ 
sang chầu Bắc-triều rồi sẽ được phong quan tước. (1) 

Biết nhà Tống có ý lừa gạt, Lề-Hoàn liền sửa soạn việc quần. 

Quân Tống sang đất Việt có hai đưừng: đường đất là Lạng-Son, 

đường thủy do sông Bạch-Đằng. 

Tháng ba năm Tần-tị (981) Hầu-nhân-Bào và Tôn-toàn-Hưng 

Í0 Ý của triều Tõng đòi mẹ con Dương thái-hậu jacg chẵu không ngoài 

mục-đích Bầm gìữ lấy dòng chính-thống rồi diệt Lê-Hoàn sau. Dán mất dòng 

chinh-thổng thì Đễ quốc xâm-lẵng mới tránh được chướng-ngại-vật lớn nhất lị 

CMnh nghĩa. 



300 VIỆT-SỪ TÂN BIÊN 

dẫn lục quân và bọn Lưu-Tiừng dấn thủy quần do hai nẻo trên tiến 
'vào nội-địa Giao-Chĩ. 

Lê-dại-Hành dem binh thuyền giữ mặt thủy ờ Đạch - Đằng - 

giang. Hai bên xô-xất. Quân Tống thế mạnh, quân ta phải lui. Hầu- 

nhân-Bảo đến Chi-Lấng (thuộc Ồn-Chầu, Lạng-Son) Lê-đại-Hành lập 

kế trá hàng dụ Tống-tướng đến chơ hiềm. Hầu-nhân-Bảo-bị bắt và 

bị chém. Quân Tống thiệt hại đến quá nửa và hai bộ tướng của 

họ Hầu cúng bị bắt làm tù-binh coạ lại bao nhiêu tan vớ hết. Lưu- 

Tiừng giữ thủy-quân nghe tin mãt vía liền rut lui. Riêng có một 

cụộc chạm ựán tại Lạng-Sơn Lề-Hoàn thắng Tống một cách oanh- 

liệt, kề cũng là một vinh-dự lớn cho dân-tộc chúng ta. (I) 

2) Việc ngoại-giao dưới đừi Tiền-Lê (980 -1009) Quần 

xằm-lăng đá xa bò cói, nhưng Lê‘Hoàn hiều rằng dù sao lực- 

lượng của nhà Tống vẫn mạnh hơn lực-lượng của mình, chước 

cầu hòa vẫn là thượng-sách. 

Nấm 982, Lê Hoàn sai sứ sang Blc-triều đem trả hài viên 

tướng của Tống bị bắt làm tù binh ở Chi-Lăng (Lạng-Sơn) trước 

dây là Quách-quân-Bỉện và Triệu-phụng-Huấn và báo tin đánh được 

Ch iêm-Thành cùng xin chịu lệ tiến cống. Bấy giờ Tống mắc-míu vào 

cuộc quấy phá mỉền Bắc của quần Khiết-Đan (Hung-Nô) nên hoàn- 

cânh trố" nên rất thuận-lợi cho Giao-Châu Tống triều phong cho 

vua Đại-Hành chức Tiết-độ-sứ. 

Nhưng theo Nguyễn-tường-Phượng, sau khi nhận được chế-sẩch 
Lê-Bại-Hành mới đem trả hai viên bộ-tướng kề trên. 

Mới nghe ta tường như nhà chép sử dá xuyên tạc sự thật đề 
nấng cao phong-thề quốc gia nhưng quả vua Tiền-Lê dá có nhứng 

cử-chĩ rất hiên ngang dó đối với Bắc-quốc. Ta xem cách Ngài tiếp- 

sứ sau này thỉ rô. (Có nên khen Ngằi vừa mới dựng nước, quốc gia 

tuy chưa hùng mạnh lắm mà dã lưu tâm ngay đến vấn đề quốc- 

thề chấng ?). 

(1) Sau việc đánh Tõng, giứ yên bờ cói Bại-Việt, quằn thăn dâng Lê-Hoàn 

tôn híệti * Minh càn ứng vận thằn vũ thăng bình chi nhân quảng hiếu hoằng đế * 
Khâm định Việl sử — quyền I — tử l8a. 
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Nãm 985 (Thiên-phúc thử 6) có sứ Tầu qua thi về Lê-dại- 

Hành đưa rùa vàng, ngà voi sang biếu đề xin lĩnh tiết-trẵn. Tháng 

10 năm sau Bắc-triều phái chức Tẳ-cồ-khuyểt là Lý-nhược-Chuyết 

và Quốc-từ-giám bác-sĩ là Lý-Giẩc mang chế-sách sang phong cho 

Lê-Hoàn làm «Kim-tử Quang-Lộc đại-phu kiềm hiệu Thái-ứy 

Annam đô-hộ Tĩnh-hải Tiết-độ-sứ, kinh-triệu-quân khai-quốc-hầu. » 

Trong chế-sách Bắc-triều có nhắc lại vài trang Lịch-sử giữa 

Trung-quốc và phương Nam : « Sí-Nhiếp là người thông-minh khai 

hóa cho dân_tộc đất Việt được yền-ồn. Triệu-Uy-Đà là người kính 

thuận tuân theo chiểu-chl của nhà Hán mà không trái, vố về dân di- 

lạc đề tỏ ró đức-hóa của Trung-triều ». 

Xét CỐC vặn-thir ngoại-giao của nhà Tiền-Lê chúng ta 

tháy rằng. — Về phương diện văn học thì người nước ta hợc Hán 

văn dâ tấn tớHắm dưới đời Đinh-Lê. Khi bọn Tống-Cảo là sứ-bộ triều 

Tống sang ta vào năm 989 trước cung diện của nhà Tiền-Lê dá 

đề mấy chữ <' Minh-Đức-Món » thì đủ hiều trình-dộ Hán học 

của chúng ta đá khá cao. Xem nhŨDg văn thơ của Đỗ-pháp-Thuận 

và Ngô-chân-Lưu tá thấy nhấn tài Giao-Chầu bấy giờ, không kém 

gỉ các danh sĩ Trung-Quốc. Lại dến bức thơ giao thiệp với 

triều Tống đười đời vua Lê-Đại-Hành ta dá thấy xuất hiện .tả 
lếi văn biền-ngấu của Trung-quốc. Xin nói rằng lối vấn này 

rất thịnh hành ờ Trung-Quõc thời ấy. Bức thư này gửi sang 

Tău vào nám Thiên-Phúc nguyên niên (980) do tay Giang-cự- 

Vọng và Vương-thiệu-Tộ mang di lẫy lời lé của Đinh - 

Toàn xin được nối ngôi. Đại ý trong thư nói : Trước dây 

vua Đinh - Tiên - Hoàng 'và Đinh-Liễn dược nhà Tổng giúp 

■ dớ, giữ yên được bờ cói và khóng làm ditu gì mất lòng 

Trung - Quốc. Cái công đánh Đóng dẹp Bắc chưa dược dền 

bù thỉ đã xảy ra cái nạn sịnh-ly tử-biệt, vì dời người như hạt 

sương buòi sớm. Nay thế chẳng dừng, dân lại khần nài, óng 

Hoằn xin quyền làm'Tiết-độ-sứ đe giữ gìn việc quần sự và an dân. 

Vậy xin vua Tống phong cho nối ngôi đề tỏ cái ân điền diên 

thường của thiên triều và khích - lệ lòng trung. Lời văn lúc 

bấy giờ còn mộc mạc nhưng dến đời sau vãn chương cùa người 
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Việt đá trờ nên văn-hoa, bóng-bầy. 

Văn-thề bức thư hơi tbeo iối biền-nglu, là một thứ văn tuy không 

bó buộc nhưng vẫn phẳi đối nhau tề chinh. Tác giả của bức thư ngoại 

giao ấy nếu chằng phải Đấ-pháp-Thuận thì là Ngô-Chần-Lưu vì 

dưới đời Đinh-Lê chỉ có hai ông này là tay văn-chưcmg cự- 

phách bậc nhất. 

Các việc giao dịch giữa Giao-chẳu với Bắc-triều dưới đời Tổng 

có thl tóm tắt như sau : 

Cùng năm 9S6 có Lý-Giác sang sứ nước ta vuđ Lc-đại-Hành sai 

Ngô-quẩc-Ân đem phương-vật sang biếu nhà Tống và nói có người 

Chiêm là Bo-la-Át đem họ hàng hơn 100 người sang xin nội-phụ. 

Tháng 10 năm ấy nhà Tống ban chế sách phong Lê-Hoàn làm 

chức kiềm-hiệu thái-bâo, Annạm đô-hộ xung Tĩnh hẳi-quằn liết-độ- 

sứ Giao - chầu quàn - nội quán-sát xừ-trí đẳng-sứ, phong kinh-triệu- 

quần-hầu. 

Đến năm thứ nhất hiệu Đoan-Củng (988) Lê-Hoàn được gia- 

phong Kiềm-hiậu thái-úy Đô-Hộ-Bộ Viên ngoại-lang là Ngụy-Tường, 

Trực-sứ-quân là Lý-Bộ đem chế sách tiển-phong. 

Năm 990 vua Tống sai Tả-chính-Ngôn là Tống-Cảo. Hứu-Chính 

Ngôn lầ Vương-thể-Tắc đem chể-sắch phong cho vua Lê-dại-Hành 

chức « Đặc - tiến » là chức quan đặt từ đời nhà Hắn. Các chư - hău, 

vưcmg, công, tướng-quần, người nào cÔDg-cao đức-trọng triều đình 

kính phục mới được ngôi này. 

Sau khi Tống Cào trở về, Lê-Hoàn sai Đào-Cằn đem phương - 

vật sang biếu. Viậc này vào tháng hai năm Tần máo 991 i 

Năm 993 vua Tống cho Vươag - thế-Tắc và Lý-cư - Giản đem 

chiếu sách phong Lê-Hoàn làm Tinh hài-quần Tiết-độ-sứ Giao-chĩ 
quận vương. 

Bẩy giờ-Hoàn sai sứ sang cống và gừi tờ biều của 

Đinh Tuệ nhường ngôi. V) nhà Tống bại trận nên vua Tống không 

dám hạch-eách lôi thối như trước. 
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Năm 994 Lê-Hoàn sai Nha-hiệu Phỉ-sùng-Đức sacg tiễu quý 

vật. 

Năm 995 Lê-H oàn lại cho cống phương-vật nứa nhirng câng 

năm này Lê-Hoàn cậy cố rừng rậm núi cao địa-thể hiềm trở thà bọn 

dân ở biẹc-cương sang ăn cướp các vùng lân cận đất Tầu. Chuyên* 

vận-sứ 0r Quảng-Tây là Trương - Quan và chức Binh-mã giẩm-ãp 

Ờ trấn Như - Hăng (thuộc Khâm - Châu) là Vệ - chiêu - Mỹ sớ tẩu về 
triều rẳng Giao-Chl cỏ . hơn 100 thuyền chiến vào cướp trấn, hiếp 

dần, tước đoạt kho tàng rồi bỏ đi. 

'Mùa hè năm ấy chầu Tô-Mậu của ta đem 5000 hương-binh vào 

lấn Châu Ưng nhưng bj chức Đô-Tuần-Kiềm là Dương Vãn Kiệt 

đánh đuồi được. Nhà Tống cúng lờ đi vì không muốn có việc động 

binh. 

Trước đây ờ Trào-Dương (nay là Quàng-Yên) có bọn Vắn 

Dũng làm loạn giết người trốn sang Trấn Như-Tích ở Khẳm Châu. 

Trấn tướng là Hoàng-Iệnh - Đức chứa bọn ắy. Trấn-tướng của 

Giao-Chỉ Ở Trào-Dương là Hoàng-thành-Nhâ đuồi bắt. Lệnh-Đức 

khống trẵ lại. Khi Trăn-nghiêu-Tần đến thay bọn Trương-Quan liền đem 

trả lại hết thầy là 113 người, vừa nam phụ láo ấu. 

Lề-Hoần sai sứ sang cảm tạ và bắt đưọ-c 27 người Đàn (dần 

chài) không hiều tiếng Tầu nộp chức Chuyền-vận-sứ Quảng-Táy nói 

là giặc bề xin dem trà. 

Cùng năm ẩy Lý-nhược-Chuyết đem chỉếu-thư và dai-ngọc sang 

phong cho Lê-Hoàn. Họ Lê thong thả bảo Nhơợc-Chuyết : 

« Ngày xưa cướp ở Như-HSng là giặc bề ở ngoài cói, Hoàng- 

Bế dã biết không phải là quân Giao-châu chưa ? Giả-sừ phải quân 

Giao châu thì trước dắnh Phiên-Ngung, sau dánh Mân-Vjệt, há 

chỉ trấn Như-Hong roà thôi ! (Thật là luận-diệu hào-hùng của kẻ chiến 

thắng). 

Đến năm Đinh-dậu (997) Tõng-thái-Tông mẩt, Chân-Tông lên 

thay Lê-Hoàn lại được gỉa-phong Nam-blnh-vương. Năm ấy quằn 
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Chiêm quấy roi ngoài biên, Lê-Hoàn đánh đuồi được lại đem phương 

vật sang biếư nhà Tống và gửi tờ bíều thuật chuyện dẹp Chiêm-thằnh 

nhưng kết-luận lằng việc thắng trận là nhờ « ầức-hóa của Triầu-đình » 

Vua Tổng ưu-đái sử-gỉả và ban cho đai-ngọc cùng ngựau và áo giáp 

(Khầm-định Việt-sử-Quyln 1 tờ 33a). 

Đến năm Giáp-thìn (1004) Lê-Hoàn sai Hành-quận-Vương là 

Minh-Đế xưng nhiếp Hoan-Châu thử-sử sang sính nhà Tống. Vua 

Tống vời vào tiền điện, yên ủi hỗi han, ban cho rất hậu rồi phong 

Minh-Đếlàm Kim-Tự Vinh-Lộc dại phu, kiềm-hiệu thẩi-úy Hoan-Chầu 

thứ sử. 
o 0 o. 

Bên lề CUỘC ngoại-giao gỉửa nhà Tỉền-Lê với 
Bẳc-Triêu.— Giữa Giao-Châu và nhà Tống thuở đó có vài 

đoạn sử ngoại-giao rất thú-vị xỉn kề ra đây : 

Năm 987 Lý-Giác lại sang sứ đi đến chùa Nam-Sách (?) 

Lê-Hoàn sai Pháp-sư Đă-Pháp-Thuận giả làm người lái đò 

ra đón rước về sử quán. Các sứ Tầu vốn là những nhà vấn 

học lại giỏi nghề thơ thường hay ưa thi thố văn chương. Khi 

thúyền qua sông, Lý-Giác thấy 2 con ngống đang bơi - lội ứng- 

khau đọc hai cầu : 

« Nga nga lưồ-ng nga nga 
« Ngirấng diện hirớng thiên nha 

tức là : 

« Song song hai con ngỗng 

« Ven- trời ngửa mặt trông. 

Người lái dò. khuạ. chèo xuống nổi vần luôn cúng bằng 

hai cầu : 

« Bạch mao phố lục thủy 
« Hồng trạo bắi thanh ba 

DỊch : 
« Lông trắng phô nước biếc 

* Giồng xanh tìẵy chèo hỗng. 
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Lý-Giác ' kình-ngạc vô cùng vì không ngờ người bình-dân 

dất Việt lại cỗ tài thi thư như vậy. Về tới nơi an nghỉ, 
Lý-Giẩc tặng pháp*sư bài thơ sau này : 

« Hạnh ngộ minh thời tấn thịnh du, 

« Nhẫt thân nhị độ sứ Giao-chu (Châù), 

« Bông-đô nhất biệt tâm vưu luyến 

« Nam-Việt thiên trùng vọng vị hưu ; 

« Má đạp yên vân xuyên láng thạch 

« Xa từ thanh chướng phiếm trường lưu ; 

« Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiễu 

« Khê dàm ba tĩnh kiến thiềm thu... 

Ý nói rằng : may gặp đời thái bình khen mưu thịnh trị 
của nhà vua — Một mình hai lần sang sứ Giao-chầu. Hai lần từ 
biệt chốn Đông đô — Vô cùng luyến-tiếc nước Nam-Việt nghìn 

trùng. Xiết bao mong mỏi—Vó ngựa đạp lên mây khói như xuyên 

đá phẳng — Bánh xe vừa khỏi chốn rừng Xanh dã tới ngọn dòng 

sông dài. Ngoài trời ánh tháỉ-dương soi xa khắp núi — Khe, đầm 

lặng sóng trông ró mặt trăng thu. 

Pháp-sư dầng bại thơ lên vua Lê-Đại-Hành. Vua Lê-Đại- 

Hành .trao cho các sư Khuồng-Việt và Ngô-châu-Lưu coi. Ngô 

tâu rằng xem lời thơ này Lý-Giác tôn nhà vua chằng kém gì 

Tỗng-Đế. Lê-Đại-Hành cảm lòng sứ Tàu cho ^tiếp đái nồng-hậu: 

Khi Lý-Giác ra về, Khuông-Việt được lệnh làm bài thơ tiễn-biệt • 

« Tường quang phong hảo cầm phàm trưưng, 

« Giao vọng thần tiên phục đẽ hưưng. 

« Vạn trùng san thủy thiệp Thương-ỉang, 

« Cửu thiên quy lộ trường. 

« Nhân tỉnh thảm thiết đối ly-trường. 
« Phan luyẽn sứ tình lang ; 

« Nguyện tương thâm ý vị biên-cương 

« Phần minh tâu ngá Hoàng. 



Dịch : Gió lạnh đưa đi theo cánh buồm gấm, Lại về côi 

thần tiên là chốn dế-hương — Non nước muôn trùng qua Thương- 

Lang — Về chín từng trời đường đi cồn dài — Nhần tình thâm-thiếtị 
Đoi với chén rượu có lòng luyến sứ-—Xin đem thẳm ý vì chốn 

biên cương tâu ró rẳng lên dức vua cho... 

Nhưng đến năm 990, Tà-chính-Ngôn là Tống-Cào, Hứu- 

ehính-Ngôn là Vương-thế-Tắc đem chể-sắc sang cho Lê-Hoằn đề 
gia phong chức «Đặc-Tìến» thì lần này không được roi rào 

thiận-cẴm như với Lý-Giác xưa kia. Trở về nước Tống-Cảo 

tường trình như sau: 

«Chúng tôi dến Giao-Châu cuối mùa thu nấm ngoái. Lê- 

Hoàn Nha-nội Đô-chĩ-huy-sứ và bọn Đinh - thừa - Chính đem 9 

chiếc chiến-thuyền và 300 quằn ra đón. Từ cửa bề vào phải lặn 

lội sóng gió vô cùng nguy-hiềm. Quá nửa tháng dến sống Bạch- 

Đẳng đi tắt -vằo cửa bề, theo nước thủy triều mà đi. Ớ những 

nơi nghỉ chân có lập quẩn - dịch là ba gian nhà tranh mới. 

Đến Tràng-Châu (thuộc huyện Kim-Bảug tinh Hà-Nam bên kia 

sông Đáy) chúng tôi thấy Lê-Hoàn dem cắc chiến-thuyền ra giàn bày 

gọi là « Diệu-quân » có ý phô-trương. Từ đấy di tới Giao-Châu (đển 

kinh-đô Hoa-Lư thì đúng hơn vì từ Tràng-Châu xuống Ninh- 

Bình theo đường thủy-bộ có thề vào khoảng 15 dặm), có năm 

gian dinh lợp tranh đề là « Mao-kinh-dịch ». Lê-Hoằn sai xua 

đuồi trâu bồ của dần gian gọi là « quan-ngưu » không đầy một 
ngàn con mà khoe là 10 vạn. Lại cho gọi cá dần ra rồi bào dó 

là quân lính bắt mặc quần áo sặc-sỡ, chèo thuyền đánh trống 

reo hò dè làm ra thế trận. 

Được mệt lát bọn thị-tùng rước Lê-Hoàn ra ngoài cói đón. 

Lê-Hoằn ngồi trên mĩnh ngựa nghiêng minh thi lễ, hòi thăm 

Hoàng-dế rồi cầm cương cùng sứ-giả tiến bước. Hoàn lấy trầu 

mời ở trên mình ngựa, dạy là phong-tục mời khách rẩt quý. 

Trong thành không thấy có nhà dần, ch! có vài nóc nhà tre 

gọi là dinh-quần, còn dinh-phủ thỉ chật hẹp, ngoài cừa dề chứ 
« Minh-ẳác-môn » (I). 
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Lê-Hoàn người xấu, mắt nhố, tự nói gần đây đi đánh giặc 

ngã ngựa đau chân nên tiếp chiểa mà không lạy. Sau mờ tiệc yến 

tại chơ cửa bề (ngoài Kim-Sơn chăng ?). Lê - Hoàn bả giày đi 

chân không, cầm ngọn tre, lội xuống nước đề đâm cá. Mơi khi trúng 

con cá thì nhứng người chung quanh đều hò reo nhầy múa. 

Phàm những người ngồi trong tiệc đều cời đai bỏ mú.Lề- 

Hoàn mặc nhiều áo sặc sứ và áo đò, đội mú giát ngọc trân-chằu. 

Hoàn lại sai vài mươi người đem một con rắn lớn dài vài trượng 

định nấu cố mời sứ-giẳ và nói : « Nếu ăn được xin đĩ làm cỗ ®, lại 

còn buộc hai con hb đem đến dề chầu, sứ-giả đều không nhận. 

Quấn lính có đến 3.000 người thích trên trán ba chứ « Thiên- 

tử-quắn ». Lương lính cẩp bằng thóc. Binh'khí chỉ có cung nố, bài 

gỗ, súng tay, ống lệnh yểu ớt không thề dùng được. 

Lê'Hoàn là người khinh-xuất, tàn nhẫn, gần gúi bọn tiều nhần(?) 

tâm phúc có năm bầy bọn đứng hầu bên cạnh khi uổng rượu 

lấy hiệu tay làm vui. 

Phàm quan thuộc người nào khéo ninh được cất nhắc đến chơ 
thân cận, dầu người tả-hữu có lơi nhỏ cũng bị giết hoặc lấy roi đánh 

vào lưng tử một đến haỉ trăm roi. 

Khí-hậu GỉaO'Châu không rểt nên thắng một trong năm cồn mặc 

áo dơn và cầm quạt...» 

Xem lời sớ cùa Tống-Cảo ta thấy có sự chê-bai Lê-Hoàn là 

người không có ỉễ-nghĩa và không có cà nhần nghĩa nứa, binh-dội 

cúng không ra gì. Trái lại, với Lý'Giác sang chuyển trước hai phen 

sự tiếp đái, lúc ở lúc đi thật là trọng'hậu, nồng-nàn. Tại sao Tống- 

Cảo có ý nói xấu Lê-Hoàn ? Chắc hẳn tời lúc Tống-Cẳo sang ta, 

thực-lực .triều Lê đã vững nên họ Lê tỏ ra một thái-độ rất đường 

hoàng cùa kè chiến-thắng. Thái-đệ này còn diễn ra ờ chơ mang rắn 

lớn mời ăn, mang hồ rứ đến chầu, gián-tiếp thj-uy với sự-giả. Hơn 

nứa họ Lê tỉểp chiếu-chx không lạy, đóng cương cÙDg sứ-già di ngang 

hàng. Xét lỊch-sừ bang giao Việt-Hoa, có lẽ Lê-Hoàn đá ngang tàng 

hơn hết. Với Lê-Hoàn, như ta dã thấy, trong việc giao-hào với Trung 
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Quốc ông đá nêu cao phong-thề quốc-gia nhiều lắm, có lé đó là 

điều ông rất chú-trọng. Nhu- vậy chúng ta có thề tin vào thời nhà 

Tiền-Lê thực-lực của Việt-Nam không đến nỗi dớn hèn về quẳn-sự 
cúng như về chính'trị. 

3 — Ba nhân vật đặc biệt dưới đời Dinh-Lê.— Kề từ 
đời Đinh-Lê, đáng chú ý đặc biệt là tăng-giới Việt-Nam có một 

ành-hường vô cùng lờn - lao đến chính giới và văn - học 

giới nước nhà bây giò"- Chúng tôi xin giới thiệu đầy tiều - sừ 
của vàị tăng nhấn đá giữ những nhiệm-vụ trọng-đại, đl bạn đọc 

ước-lượng giá - trị của vai trò hộ đã đóng. 

à) Dỗ-pháp-Thuận (914—99(V.— Ông xuất thân ở nơi cừa 

thiền từ thuờ nhỏ, học rộng thơ hay, rất am hiều chính trị và 

việc đời. Thuở thơ ấu ông là đo-đậ sư Phù-Trì và tu ờ chùa 

Cồ-sớn. Khi nhà Tiền-Lê khởi nghiệp ông được mời ra tham dự 
viêc nước. Dù được đặt vào một địa-vị rất tôn quý và được 

đặc-biệt ưu-đãi, ông Van từ chối mọi điều công danh phú quý tỏ ra 

một tầm hồn hoàn toàn cao-thượng chỉ lo việc giúp đời giúp 

nước trong những buòi khó khấn. Dề kính-trọng ông, vua Lê. 

Đại-Hành gọi ông là Dơ phẩp-sư. 

_Năm Thiên-Phúc thứ 7 (987), ông tạm rời bỏ áo cà-sa 

dề đóng vai anh lái đò bền sông đón sứ Tống (Lý-Giác). Trong 

dịp họ Lý qua Giao-chằu, vua Lê-Đại-Hành vừa mới ca xong 

khúc chiến thẳng muốn nhân dịp này thị uy cùng Tống triều về mọi 

khà năng vần-hóa và quần-sự của dân tộc. Những trang dưới đây sê 

thuật cuộc gặp gớ giứa Đã pháp-sư và sứ Tống đáng kề là 

mệt trang sử đẹp cho nền ngoại giao của nước nhà. 

Họ Đỗ lại còn là người hiều biết xa rộng việc thời thế. 

Vua Lê-Đại-Hành cỗ lăn hỏi ông về vận nước, ông đáp bằng 

một bài thơ đại ý nói : 

«Tộ vận nước nhà như sợi giằy mầy. Dưới gầm trời 

Nam được sống cảnh thái bình. Nhà vua ung dung vồ sự, ngự 
chơi đền các, chốn ẵy chốn khác đều tắt binh đao ». 
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Nguyên văn chữ Hán : 

« Quõc tộ như đằng lạc, 

« Nam thièn lý thái bình. 

«Vồ vi cư điền cảc, 

«Xứ xứ tức đao bình. 

Dịch : 

« Dôi nước như giầy mầy, 

« TTời Nam thái bình đây. 

« Ưng dung ngồi dần các, 

« Binh đao tắt hết 'ngay. 

Nấm Hưng-Thống thứ 2 (990) đời vua Lê-Đại-Hành, 

ống mất, thọ 76 tuồi. Ông đề ]ại cuốn « Bo-tát hiệu sám hổi 

oăn 9 là một tác phầm đầu tiên của ta bằng Hán văn của người 

Việt-Nam. Sách này là một thiên thư giạy bào người ta ăn- 

năn điều lối đề tiến sằu rộng vào cói tu hành. 

b) Ngô-Chân-Lưu (959—1011),— Họ Ngô người Cát-Lái 

(phải chãng là Cát-Lái thuộc huyện Nam-Sang- tĩnh Hà-Nạm ?) 

theo học chớ nho rất sớm, nhớn lên xuất gia thụ-giới nơi Phong- 

Vần Thiền-sư ở chùa Khai-quốc (Tướng-Quốc bên cạnh Hồ- 

Tây) thằnh Đại-La (Hà-nội). Ong rất khôi ngố, tính tinh khoáng 

đạt không chịu bó buộc theo lề lõi nhàm thường. 

Ông noi danh trong Phật giới năm 40 tuồi về đạo-phẩp 

và là một nhằn vật có ảnh-hưởng lớn cho quốc - sự dưới đời 

Đinh-Tiên-Hoàng. Nhà vua thường vò-i ông vào hội ý 'Ve 

chánh-trị. Ong được nhà vua quý trọng VÔ cùng và phong 

chức là Khuông-Việt Thái-sư có lẽ đá do nhiều công lớn. Khi 

nhà Tịền Lê kế tiếp nhà Đinh ông vẫn là người được trọng 

dái nhất. Mọi việc quần quốc dều có ý kiến của ông và chính 

ông đã giữ việc văn-mặc trong việc ngoại giao thời bay giờ. 

Lý-Giác lên đường về nước, ông đá thay nhà vua làm bài ca 

tiễn biệt khiến người Tống phải kính nề dân chúng ta. (Xin 
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xem trang 304 nói về việc ngoại - giao vời Tống của nhà Tiền-Lê). 

Khi già, ông về trụ-trl tại quận nhằ, dựng chùa Ờ Hi- 

Sơn ch! lo sớm hôm việc kinh - kệ và giậy học. Người trong 

nước mến ông đều xin nhập môn rất dông. Văn-thơ của, ống chịu ảnh- 

hưởng cùa triết-lý đạo Phật rất nhiều, Lời văn mộc-mạc, cú'kỹ như pho 

tượng cồ. Y tứ phiêu-diêu như tiếng chuông chùa lúc canh khuya. 

(Lửi phê bình của Hoa-Bằng). 

Ngày 15 tháng 2 năm Lý Thuận Thiên thứ 2 (1011) ông 

qua dời thọ được 52 tuồi. 

c) Vạn-Hạnh Thiên sư_Vạn-Hạnh sinh năm nào khống 

rô ch! biết ông thuộc họ Nguyễn người lằng Cồ-pháp và rất cỗ 
lòng mộ đạo. Năm 21 tuồi ông xuất gia thụ-giốri nơi Lục-Tề 
Thiền-ông rồi tu ờ chùa Lục-To làng Đlnh-Bảng, phủ Thiên- 

Đức (thuộc Bắc-Ninh) sau duợc tôn là Vạn-Hạnh Thiền-sư. Từ thuờ 
nhỏ ông thông tam giáo, chăm nghiên cứu cả bách luận. Ông say mê 

Phật đạo và chềnh mảng ngựa xe, mũ mãng. Danh tiếng của ông 

đá đến tai vua Lê-Đại-Hành về tài học uyên bác và đạo đức 

cao siêu, nên vua Lê tôn kính hết sức. Mọi việc kế sách định quốc 

an dân đều có ông dự bằn trước nhất. Sự trông xa hiều rộng của 

ông đá giúp nhà Tiền-Lê rất nhiều. 

Khi quần Tống sang xầm lăng, chính ỏng đá doán trước 

với vua Lê-Đại'Hành rằng nội 21 ngằy giặc phải bại trận. Về- 

việc Chiêm-Thành, ông khuyên nhà vua cấp tốc xuất binh kẻo lớ cơ 
hội. Nhà vua nghe lời và quả nhiên thắng trận. Ông cồn cố 
con mắt nhìn xa thời-cục đã tiên đoán dược việc Lý thay Lê. 

Trong một bài thơ có tính cách sãm-ký, ông viết: 

« Tật Lê chìm biên Bắc, 

« Cây Lỷ mọc trời Nam. 

« Bốn phương tắt binh lửa, 

« Tám cói mừng bình an ! 

(Lời dlch) 



NHÀ. TIỀN LÊ 311 

Đổi với Lý-Công-Uằn, sau này ống có cống dạy dỗ, cồ động 

và mưu lập nên khi vua Lý Thái - Tồ lên ngôi xong phong 

ngay ông làm' Quốc-sư. Ong mẵt ngày 15 tháng 5 năm Thuận 

Thiên thứ 9 (1018) đời vua Lý Thái-TS. 

Đẩng chú ý Ờ đấy là sư Vạn-Hạnh đã dóng một vai trò 

quan trọng bậc nhất trong xá hội đời bấy giò', Là một đệ tử 
rất nhiệt thành của Phật giáo ml ông vấn không nhẵng bỏ việc quốc- 

âm. Ông hướng dẫn phong trào chính trị trong nước và trông coi 

việc ngoại giao. Ông đã nhúng tay vào việc đem Lý thay Lê khi 

Ngọa - Triều đá thành cái tai nạn và mổi nguy cho dân 

tộc. Ông có con mắt tinh đời vì ngay khi Lê-Đại-Hành còn sống 

ông dầ quan-niệm quốc sự sẽ phẳi đồi thay. Có lé ông dâ nhỉn vào 

đám con của vua Đại-Hành vô tài, vô hạnh mà lo việc thay 

trò doi cảnh cho nước nhà sau này chăng ? Khi ông sắp qua 

đời, ông dề lại cho các đệ-tử bài thư sau dây : 

« Thản nhir chớp nhoáng, có rồi không ỉ 
« Xuân tươi, thu rạc, cò cây cùng. 
« Mặc vận thịnh suy không sọ* hấi ! 
«Thịnh suy đầu cỏ, giọt sương trong. 

(Dtch) 

4 — Sự nghiệp của Lê-&ại-Hành.— Công việc của nhà 

Tiền-Lê cũng như trong thời nhà Đinh hướng nhiều về binh-bj 

ngoại-giao hơn là về chính-trị. Lê-Hoàn chĩnh-dốn lại các tò chức 

quân-đội của nhà Đinh đặt thềm luật - lệ và sừa - sang việc cai- 

trị. Các đại-thần giúp Lê - đại - Hành rất đắc-lực là bọn Phạm- 

cự-Lượngi Ngô-tử-An, Từ-Mục. 

Mặc-dâu Lê-dại-Hành đá lừng lấy danh tiếng trong việc phá 

Tổng, bình Chiêm, nhiều cuộc phản-đối trong nước vln nồi lên. Lê 

Hoàn phẫi dem quân di dánh dẹp luôn. 

a) Việc dẹp loạn trong nước_Năm Giáp-Ngọ (994) vua 

Chiêm sai Chế-Đông sang dâng phương-vật. Lê-Hoàn trách Chiêm 

vi- lễ. Vua Chiêm lo sư sai cháu {à Chệ-Cai sang chầu, 
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Năm 989 có Dương-tiến-Lộc là quản giáp vâng mệnh đi thu 

thuế chầu Hoan, châu Ái dụ dân chúng hai Châu làm loạn và liên 

lạc với Chiêm-Thành. Lê-Hoàn đem quân đi đánh, bắt được Dưcmg 

Tiến-Lộc giết chết và một số đòng dàn chúng ở địa-hạt này. 

Năm Đinh Dậu (997) Lê-Hoắn trừ được bọn Đẫ-Đọng, bắt 

được nhiều quần phiến-loạn dem về kinh-sư. Nám Kỷ-Hợĩ (999) 

bốn mươi chín dộng ở Hà-Nam nay là huyện Thạch-Thành Thanh- 

Hổa cùng nồi lên, Lê-Hoàn cũng dẹp yên hết. 

Năm sau (1000) tại chầu Phong có Trịnh-Hoàng chống lại uy- 

quyền cỏa nhà Tiền-Lê. Lê-Hoàn đem binh đánh đuồi được Trịnh” 

Hoàng. Trịnh chạy vào núi Tản-Viên. Núi này ờ về huyện Bẵt-Bạt 

tĩnh-Sơn-Tây rất cao và hlnh như cái tẩn. 

Năm Tân - Sừu (1001) cúng có loạn rợ Cử - Long Ở phủ 
Quảng-Hóa thuộc Thanh-Hóa — Vệ-vưcmg Đinh-Tuệ đi theo bị tên 

bắn chết tại trận, Lê-Hoàn cúng suýt nguy nhưng vấn cương-quyết' 

đốc chiến hãm được giặc bên sông, quân giặc bị thua. 

ố) Việc đánh Chiêm-Thành.— Cúng năm 982 là năm Lê- 

Hoàn tấn-cóng ngoại giao với nhà Tống, Lê-Hoàn cho . quân qua 

Chiêm-Thành. Nguyền năm trước Lê-Hoàn sai Từ-Mục và Ngô-tử- 

Cảuh sang sứ, người Chiêm đã cự-tuyệt lại bắt giam sứ-gỉả. Lề- 

Hoàn tức giận nên sau khi đá yên ồn với Bắc-Triều liền huy-đệng 

quằn-dội mờ cuộc Nam-chinh. Quần Chiêm đại bại. Tường Chiêm 

là Tỳ-my-Thuế chết tại trận- Quân Chiêm bị bắt làm tù-binh Tất 
nhiều cùng 100 cung nữ Chiêm và một nhà sư Thiên-trúc. Vàng 

ngọc, châu báu của Chiêm cúng bị tịch, thu khống kề xiết. Các lăng 

miếu của vua Chiêm bị san phẳng rồi quân ta trở về Kinh-dô Hoa- 

Lư (Đại-Việt sử ký toàn-thư — Quyền 1 tờ lóa).,4 

Bàn về các cuộc phảa đoi xảy ra dưới đời Tiền-Lê, nhiều học 

giầ ngày nay cho rằng sự-trạng này dá do sự xung-đột' ngầm giứa 

các xu-hưứng cát - cứ địa-phương với chế-dệ thõng-nhất chính 

quyền của vương-triều hay của nền quần chủ còn phỗi-thai. Buồi đó 

người ta coi ông vua không hơn không kém là một tưómg-súy mạnh 
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hơn các tướng-súy khác-mà thôi cho nên các lực-lượng phong-kiến 

thuần-túy luôn luôn có cái óc cướp chính quyền và làm bành-trướng 

8ự chia ré đề giảm bớt thực-lực của vưong-triều. Sự xung-dột 
ngấm ngầm này đá đưa các triều vua đầu tiên đến 8ự yều-vong kè 

từ hai nhà Ngô, Đinh đến Tiền-Lê, mặc dầu vua ‘Binh-tiên-Hoàng 

đá có áp-dụng nhiều chính-sách cứng rắn đề bảo-vệ chánh quyền- 

trung-ương như ta thấy. 

c) Việc mô' mang trong nước_Sau khi bờ cói trong ngoài 

yên ồn, Lê-dại-Hành nghĩ đến việc đúc tiền. Trước thời Tiền-Lê 

dân chi lấy đo đạc, vật-liệu đồi chác cho nhau như* trong thời cồ, có 

thứ tiền bên Tău đem sang nhưng toàn-hóa (kho của) chứa Iưu-thông 

nên mọi việc công tư đều không tiện. Năm 984 vua Lê-đại-Hành cho 

đúc tiền Thiên-Phúc (Khầm-Bịnh Việt-sử quyền 2 — tờ 1 20a). 

Nấm 986 Lê-đại-Hành chọn những người khôe mạnh bồ vào 

quấn túc-vệ gọi là thần quấn, cố khắc ba chứ « Thiên-từ-quân » ờ 
trán. Ba chứ này có lé là tên một dội. 

Năm Giáp-Thần (984) hiệu Thiên-Phúc thứ nấm Lê-Hoàn cho 

dựng điện Bách-Bảo thiên tuế ở núi Đại-Văn trong thành Hoa- 

Lư nay là núi Trường-Yên. Cột điện trang sức bằng vàng bạc đề làm 

chỗ thiết triều. Phía Đâng cá điện Phong-Lưu, phíá Tầy có điệu 

Tư-Hoa, bên tả có điện Bong-Lai, bên hứu có điện Cực-Lạc. Họ 
Lê lại dựng lầu Đại-Văn, điện Trường-Xuân và điện Long-Lỹc lọ-p 

bằng ngối bạc vầ lập nẫtn cung hoàng hậu 

1 — Đại thắng minh hoầng hậu 

là Dương-Hậu, mẹ Đinh-Toàn. 

2 — Phụng-Kiều chí f lý hoàng hậu. 

3 — Thuận thánh minh đạo hoàng hậu. 

4 — Trinh-quốc hoàng hậu. 

5 — Phạm Hoàng-hậu. 

Dư-luận của tác-già Khầm-Định Việt-sử (quyền l, tờ 20a và 

20b có ý buộc Lê-đại-Hành vào tội sa-sĩ. 
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' Nam sừ diin-ca cúng cổ ý chê Lê-đại-Hành bằng bốn câu 

dưới đây : 

« Vạc - Đinh đá trở sang Lê. 

Nàng Dương chăn gSi còng về hậu cung. 

Nguy nga ngói hạc cột-đồng. 

Cung đài trang sức buông lòng xa hoa...” 

Thiết nghĩ cẩc bậc đế-vương sau khi đá tranh dấu cho dân-tộc được 

tới chỗ hưng-thịnh phú-cường dù cỗ xây đền đài, bầy các cuộc hành-lạc 

cho bô lúc gian lao hay vào sinh ra tử thì cũng là điều tha thứ được. Lê. 

đại-Hành đầu đá ăn choũ sạ-sĩ như Tần-thỏy-Hoàng, César, Nã- 

phá-Luần, Lu-y thập-tử I 

Nấm 1.002 Lê-đại-Hành tăng cường quẳn sự, tò-chức các đội. 

các ngũ, chia tướng-hiệu làm 2 ban, chế ra vài nghìn mũ dầu-mẳu 

phát cho lục quần (Khầm-định Việt-sử chính biên quyền 1 tờ 35a). 

Cùng năm này Ngài cho các quan định luật-pháp đề trị dần. 

mừ mang nông nghiệp, khuyên dân nên thân hành cầy ruộng tịch 

điền (Khâm-định Việt-sử quyền 1 tờ 23a) đồi 10 đạo lèm lộ, 

phù và chậu, đào Cảng và sai Ngô-từ-Yền dem 3 vạn quán mở 
đường đi bộ từ cừa bề Nam-giới dến châu Đại-lý (dất Chiêm nay 

là phủ Quảng-Minh thuộc tinh Quàng-Bình). Năm 983, nhà Tiền-Lê 

đào xong Tần-Cảng. Nguyên khi vuạ Lê-đại-Hành đi đánh Chiêm- 

Thành phẳi vượt qua núi Đồng-Cồ (Xá Đan-Nê huyện Yên-Định tỉnh 

Thanh-Hóa) mới đến sông Ba-Hòa (xá Đồng-Hòa, huyện Ngọc- 

Sơn, Thanh-Hóa) gập đường núi hiềm trở khó đi. Nhừ cổ Tần - 

Cẳng và con dường bộ mứi mờ này việc Nam tiến rẩt tiện về hai 

mặt thủy. 

Vậy trước cống cuộc bành-trứómg đất đai đề giải-quyết nạn 

nhấn-mãn ờ dồng bằng sông Nhị và bảo-vệ nền nệị-an của quốc- 

gia mà dân Chiêm hay phạm tới ngay thựi đó vẵ sau này, ta phải 

nhố' dển công-lao và sáng-kiến vĩ-đại của nhà Tiền-Lê vậy. (Khầm. 

định Việt-sử quyền I tồ* 20a). 
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Nhưng việc đằo tán-cảng tức cảng Đa-Cái có phăn phiền-nhiễu 

cho dân sờ-tại nên bọn Hoàng-khánh-Tập cùng một số dân- 

chúng nối lên chống triều đình. Lê - Hoàn thẳng tay đàn - áp quần 

phiến'loạn. Bọn Hoàng-khánh-Tạp đem 450 ngườichạy sang Khầm- 

Châu. Vua nhà Tống yên-ủi và dỗ họ trở về. Bọn này sợ tội bèn 

làm nhà Ờ bố" bề mà Ờ. (Sau này bọn quan nhà Tống là 

Thiệu-Việp và Lang-Sách định lợi-dụng họ làm hướng-đạo đề 
đánh Giao-Châu nhưng triều Tống muốn tránh điều mâu-thuẫn 

vái Giao-Chẳu nên không ưng'thuận). 

Vuạ Lê-đại-HànL mất năm At-ty (1005) lầ năm ứng' 

Thiên thứ ỉ 2, làm vua được 24 nắm, thọ được 65 tuồi. 

Tiếc rằng sau khi (1005) ngài qua đời mọi việc mở 
mang bị ngừng lại. Xét từ Đinh đến Lê (Tiạa-Lê) vì nền 

tự-chủ cồn phôi'thaỉ, các bậc tiên chứa đá phải mất nhiên thì 

giừ đề lo chống ngoại-xâm, yên nội-bộ, nên công cuộc xẫy 

dựng chưa có mẩy về chính-trị, văn hóa, kinh-tể cúng như xã-hội. Dù 

sao ta vẫn thấy các tiêa-vương không bỗ sót nhứng công cuộc cần 

thiết kề trên. Sau đến vua Lý-Công'Ưln nền tự-chủ được lầu 

dài, việc xầy dựng đưực rất nhiều, dần-tộc ta bắt đầu cổ 
một căn-bản vứng-chẳc từ đó. Nhờ vậy mà dưới Lý'triều 

dân-tộc chúng ta dã trưởng thành và sống một cách rẩt oanh- 

liệt, ngang-tàng từ tTong ra đếa ngoài. 

5— Cái án Lê'Hoàn.— Nhiều nhà chép sử trưức đầy dã 

lên án Lê'Hoàn một cách rất gay-gắt. Người ta đá cho rằng 

Lê'Ho!n chủ-mưu lật-đồ nhà Đinh dề chiếm ngôi cừn-ngú. 

Vỉ hành-dộng thoán-đoạt này mà giữa triều Đinh mứi xầy ra 

những sự lục-dục gỉứa hộ Lê cùng bọn tôi trùng suýt nữa 

đã gây ĩa cái nạn mất nước, bcri do sự lộn-xộn cũa Giao- 

Châu, quần nhà Tống mới lẫn sang. Lê'Hoàn lại còn tội 

lẩy vợ của vua trước cũng có thề coi lầ mật tội bất trùng, 

bất nghĩa. Việc giết hại các dại thần cúng làm nặng thêm 

ấn-trạng. Theo ý, chúng tôi, những lời buộc tội họ Lê có 

phần quá dẩng và chỉ cấn-cứ vào những giâ-thuyết, những 
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điều ức-đoán mà thôi. Những giả-thuyết và những điều ức- 

đoán này xét ra đá không nêu ra được những chứng-cớ cụ-thề 
và lại cổ ý thiên-lậch nứa. Có lé bởi các nhà chép sử xưa 

vỉ nhiệm-vụ sử-thần hay đá có quan-piệm hẹp-hòi cố chấp nên 

đá hết sức nghiêm-ngặt trong các vai trò ngự-sử đề bênh-vực 

quyền lợi cùa các ngai vàng. 

Nối rằng Lê-Hoàn âm mưu cưérp ngôi vua Đinh ta phẳi 

phần-tẩch hai giai-đoạn : 

à) Giai đoạn trước oiệc thi-nghìch cua Dễ-Thích : Các 

nhà làm sử đến nay chưa hề tìm đưực một chứng-cớ Lê-Hoàn 

thật sự đá đóng vai chủ-dộng trong vụ thí-nghịch, tức là vụ 
Đỗ-Thích không có Lê-Hoàn dính-líu vào cúng như họ Đơ không 

từng làm tay sai của vua Tiền-Lê. Đấ-Thích ch! là một kẻ mê-cuồng, 

tin điều dị-đoan tưởng sao rơi vào miệng là y sê thành 

Hoàng-dể trong khi y không có mệt lực-lưựng võ trang hay dảng-phái 

nào ủng-hộ dê cướp ngôi của Đinh tiên-chứa. Nếu quả y là một dụng- 

cụ chinh-tri cùa họ Lê thỉ khi y bị bắt y đã khai ra Lê-Hoàn đề tự 
bào-chứa cho cái mạng của y. Vậy trước pháp-lý cũng như trước tòa- 

án của Lịch-sử chóng ta phải bò' Lê-Hoàn ra khối vụ Đỗ-Thích. 

6) Giai-đoạn sau việc thí-Tìghịch.— Trong giai-doạn nầy, 

ngôi sao của Lê-Hoàn bắt đău sáng rực: Lê-Hoàn làm phụ- 

chính cho thiếu-quân, Lê-Hoàn đưực lòng sủng-ái của Dưo-ng- 

hậu và đá lộng quyền roi đi tứi chỗ cướp ngôi nhà Đinh 

trong một cơ-hệi thuận-tiện (quân Tống qua Giao-Chẳu,..). 

Chúng ta có thề tin rằng Ở giai đoạn này Lê-Hoàn thật dã 

cổ ý định trên đấy. Y-định nầy đá được một hoàn-cảnh sắp 

đặt vì vua cồn nhò tuồi mà quốc-gia”thì Iầm-nguy. Bấy giờ trong 

triều có nhiều đại thần, nhưng thế đá biến, cần phải có 

người chấm-dứt cậi thế biến dó nhất là quần xâm-lăng đã vào 

tód bờ cói. Cuộc dảo-chính cần phải xầy ra đề có một bần 

tay cưo-ng-quyết dối phó với nghịch-cảnh, phải có người mạnh- 

dạn bưởc ra chịu trách-nhiệm với quốc dân và Lịch-sừ vỉ 
không thề trì-hoán được nứa. Cái cảnh nhiều thầy thối mạ 
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chì có hại và tình-trạng nầy kéo dài bao nhiêu càng nguy 

hiềm cho dân cho nước bẵy nhiêu, Tóm lại, các đại thần đá 

không thề thốa-thuận đề cùng thừ thiểu-quằn, cùng lo việc 8ơn- 

hầ xá-tắc thì tổt hơn hết kẻ nào có tài ba hơn cả thì nậm 

lấy tay lái đề đưa con thuyền la khỏi sóng gió, chẳng hơn đề thuyền 

ụp rồi cùng chết cả hay sao 1 

Hơn nữa dầu không cố việc xẫm-lăng của triều Tống, nước 

vừa móũ dựng thể cồn hèn yếu, vua lại thơ ngầy thì mầm loạn đá 

nằm ngay bên trong rồi. Xem lịch-sử cò kim một tình-trạng như 
vậy chưa hề bao giò- được bào-đẳm vững chắc hết. 

Đầy là trường-hợp ngộ-biến phải tòng-quyền thĩ ta không thề 
dị-nghi về vấn-đề phương>tiện. Điều cốt-yều kẻ đổ phải có dủ tư- 

cách dương đầu với. thời-cuộc khi biển cúng như khi thường miễn 

sao khôi thiệt hại đển quyền lợi của dân chúng và Tự do của đất nước. 

Lê-Hoàn đá tự lĩnh cái sứ-mạng khó khăn vĩ-đại đổ và Lê- 

Hoàn đá thắng. Ong thắng nhờ ờ lực lượng binh-bị ông nắm sẵn 

trong tay và bè đảng mạnh dề bước lên ngôi cừu-ngú và đuoi quần 

xâm-lược. Ông đá dạy lui được quân Tống ra khỏi bờ côỉ và viết thêm 

cho dân-tộc một trang sừ chõng Đế-quõc vồ cùng oanh-liệt. Đến dấy 

chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cũng không nên làm mờ lạt cái thành-tích 

vẻ Vang của ông trong việc chống ngoại-xầm bằng cách nói rằng vỉ ông 

lật đồ nhà Đinh, ông gây ra nghịch-cảnh thì ông phải có bồn-phận chèo 

chống khi nước non nghiêng ngửa. Sau này xem việc nội-trị và ngoại 

giao của ống thỉ ai mà dám chê ông không xứng đáng là con 

người của thời-cuộc và cầm vận mệnh của dân tộc ? Tóm lại bàn 

việc đời thiết.tường không nên quá lưu tâm vào các tiều-tiẽt. Ta chì 

nên nhìn vào kết-quả mà luận sự nghiệp của kẻ anh-hùng. Phương- 

tíện nào đi tới sự thành công dịậu tốt đẹp hết và chỉ có kết-quẳ mới 

xác-djnh được giá-trị của phương-tiện. 

Còn việc Lê-Hoàn tư thông với Dương-Hậu khi làm phụ-chính 

roi lấy Dương-Hậu có dáng coi là một điều bẩt trung bất nghĩa 

không ? Thiết tưởng đứng trên lập-trường quốc-gỉa dân-tệc khi ta 

thấy Lê-H°àn dã xứng đáng là người kế-vị của người hào-kịệt dất 
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Hoa-Lư, Lê-Hoàn đá ỉà mệt anh hùng dân-tộc trong lịch-sử chúng 

ta và đá gầy nồi sự cường thịnh cho đất nước, thì không cần 

phải luận đến chỗ Lê-Hoàn lấy vợ vua là bất-trung hay bất-nghĩa. 

Nhằn-dân Việt-Nam không lấy điều này làm quan-hệngoằỉ việc đệc- 

lập và no yên của mình, Lê-Hoàn có đắng trách chấng chĩ với các 

nhà đạo-đức của các thế-hệ trước hay dõi vứi những ai nặng lòng 

vổũ chố-nghĩa tôn-quần mà thôi. 

Ngoài ra cuộc khủng-hoàng giữa triều Đinh khi Lê-Hoần tức- 

vị đá làm tồn hại một số trung-thần (Bặc, Điền, Hạp) xét ra cúng 

đấng tiếc, nhưng ở địa-vị họ Lê bấy giờ sao có thề tránh khỏi. 

Theo ý riêng của chứng tôi, từ nay nên bác bò cái án Lê- 

Hoàn trong ljch sử nước nhà. 

Phê-bình Lê-đại-Hành — Trong Đại-Việt sừ-ký cài-lưcrag, 

ông Nguyln-đình-Tuân phê-bình Lậ-Hoàn như sau : « Lê-Hoàn là 

người có quy-mô lập quốc nhưng thiếu về đạo «di mưu (do câu : 

dĩ quyết tôn mưu, dĩ yên đức tu) nghía là đề mưu cho chấu, lẫy 

yên cho kẻ nổi tiểp ở Kinh-Thi 

« Lê-Hoàn thay nhà Đinh do các tường tốn lên là bắt chước 

việc Tống Thắi-tồ ở Trần-Kiều đá cùng bọn Phạm-cự-Lượng ngầm 

mưu kết làm tằm-phúc từ trưức chứ không phải làngẫu-nhiên (1). Sau 

khi đã lên ngôi định ra luật lệnh, kén chọn thân quằn, đúc tiền 

Thiên-Phúc do đó lợi quyền tài-hóa lưụ-thông, mình cầy ruộng tịch 

điền, phép-tắc khuyến nông đầy đù, đặt chức tòng quan coi việc trị 
dân là trị đạo rô rằng, sai tưứng súy đi tuần chốn biên-thùy là 

phòng biên được cần thận. Đào Tần-Cảng cho tiện việc giao thông 

trên nước, mờ mang châu Địa-Lý (Quảng-Bình) cho có đường bộ dễ đi 

lại, kén người khỏe mạnh xung vào qụẫn ngũ, chế mữ dău-mẳu cho 6 

quằn, thế là việc binh có phép-tắc, biếu phương-vật mà Nhưực-Tuyết 

(1) Đời Hậu-Chu vua Cung-Để mới lên bày thay yua Thế-Tôn. Triệu- 

khương-Dán đưọc lệnh đem quân đi đánh giặc, tới Trẫn-Kiêu mưu vớỉ các tưóng- 

<1 gẳy cuộc Đảo-chính. Triệu được bọn thù-hạ khoác áo hoàng-bỉo lôn làm vua 

•Si binh trờ về Biện-kinh phé bỏ Cung-để lập ra nhà Tóng. 
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Bang phong, cự trái lẽ mà chê cẩi Bang chầu là giỏi việc giao-lân. 

Quy-mô lập quốc c6 thề gọi là hoằn-bj. Nhưng trí dúng có thừa 

mà học vẩn không đủ như việc truy-tôn thì cha lằm tước vương, 

mẹ làm thái-hậu. Việc lập con nối thì anh bị giáng mà em được ở 
trừ-cung, lẩy vợ vua trưức cho ở hậu cung, roi lại lập thêm bốn 

cung hoàng-hậu (Trinh-quốc hoàng-hậu, Phụng-kiều Chí-lý hoàng-hậu, 

Thuận-Thánh minh-đạo hoàng-hậu và Phạm hoàng-hậu. Dưong-Hậu 

vợ cũ Đinh-tiên-Hoàng được phong làm Đại thắng minh hoằng-hậu,) 

hám vua cú vào nơi tử-địa thật là trái với luân thường... đến như 
việc cột điện giát vàng, mái điện lợp bạc, những vua cần thận về 
đức kiệm như Thái-g'áp có đâu như thế ! Xét những việc đều 

không hợp đạo « di mưu yên đức » nên một mai mất đi con cháu 

tranh nhau rồi chẳng bao lâu ngôi vua sang tay họ Lý. Có 

người bảo Lê-Hoàn minh như Hiến-Công nước Tấn, nhằn nhưHoàn- 

Công nước Tề, chính phải vậy. (Đại Việt-sử cải lương quyền 1 

tờ 82). 

Có nhà làm sử khác lại nhiệt liệt ngợi khen Lê-Hoàn sau đây : 

« Đinh-tiên-Hoàng đã mất. Vệ-vương Toằn còn bé dại. Hầu-nhần- 

Bảo sang Nam cúng toan nêu cột đồng của Mã-phục-Ba. Cái giải 

đất nóng cháy mây hun đá này có cần gì mưa Nghiêu mây Thuấn 

đâu I Lê-dại-Hành là chức Thập-đạo tướng quấn thay ngôi nhà 

Đinh đề chống nhau với quần Tống. Một trận ờ Chi-Lấng mà Hầu- 

nhần-Bảo bị bắt, quốc dân ta bấy giờ khỏi mắc phải cái nạn Tô- 

Đjnh, Tiêu-Tư mà Đinh-Toàn cũng khối phải làm người kết cồ ngậm 

vành như Phùng-An, Lý-phật-Tử. Đại-Hành thật là có công, đối với 

nhà Đỉnh cúng không phụ gì ! Đại-Việt sử-ký cải lương — Bản 

sao của trường Bác cồ số A 1146 tờ 76b và 77a). 

Theo ý chúng tôi lời bàn cùa Đại-Việt sử-kỷ Cẳí-Iương trên 

đây có phần xác-dẩng và khoáng-đạt hơn cà. 





CHƯƠNG IV 

CÁC VUA KỄ TIỄP CỦA LÊ - ĐẠI- HÀNH 

I — Lè - Trung - tôn 

II — Lệ - Ngọa - triều 

/ — Việc ngoại - giao oới Bắc - Triêu 

2— Sịt tàn ác của oua Ngọa-Trieu 

3— Vạ ấm - mựu cướp ngôi nhà Tiền - Lệ. 

I—Lè-Trung-tỏn Năm 1005 tức là trước năm Giáp-Thin 

(1004) Lê-Hoàn qua đời, Lê-Hoàn dẫm phải vết xe đồ cua nhà Đinh 

phong Long-Việt là con thứ ba làm thái tử, đáng lé địa-vị này thuộc về 
Ngẳn-Tích là con thứ. Lúc này Long-Đính là con thứ năm củng xin 

lằm thái từ. Xét ra các hoằng tử khác đều muốn chiếm ngai vàng cả 

và bất bỉnh việc Long-Việt được lập thái-tữ nhưng khi Lê-Hoàn 

còn sống chưa dám cố thái-độ gì khác. 

Long-Việt được làm Thái-từ từ mùa Xuân năm Giáp-Thln 

(1004) đến ‘tháng ba nấm At-tỵ (1005) thì Lê-Hoàn mất. Đông 

Thành-vưo-ng Ngần-Tích, Trung-quõc-vưo-ng Long-Kính, Khai- 

mịnh-vương Long-Đĩnh tranh giành ngôi vua luôn 8 tháng nên 

đển mùa Đông tháng 10 năm ấy Long-Việt mứi lên ngôi. Ngần- 

Tích đi trốn rồi bị người ờ Thạch-Hà giết. 

Long-Việt ỉằm vua được ba ngằy thỉ Long-Đĩnh thuê 

người trèo tường vào trong cung hạ sát rồi cướp ngôi. Sau 

Long-Việt dưực truy đặt tên thụy là Trung-Tôn Hoàng-đế. Bấy 
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giờ triều thần sợ-hái chạy tẩn loạn duy. có Lý-Công-Uln là 

Điện-tiền quan ờ lại ôm thầy vua Trung-tôn mà khóc. Lê" 

Trung-tôn mất lúc 23 tuồi. 

Long-Đính khen Lý-cống-Uần là người trung, thăng làm Tử- 

Xưong-quẳn Phó Chĩ-huy-sứ. 

II._Lê-Ngọa-trìều (1005-1009).— Long-Đtnh lên ngôi 

xưng tôn hiệu lằ Khai thiên ứng vận thánh văn thần vú tắc thiên 

sùng đạo đại thắng minh quang hiếu Hoàng'đế. Long-Đĩnh lập 

4 holng-hậu. Trong lúc nầy Ngú-Bắc-vương là Long-Ngần, 

Trung-QuỐc.-vương là Long-Kính chiếm cứ trại Phù-Ian thuộc 

xã Phù-Vệ, huyện Đường-hào, tĩnh Hải-dương chống lại. Long- 

Đĩnh phải đem quần di dẹp. Bên ngoài lại có giặc Cử-Long 

vào cướp phá b huyện Clm-Thủy thuộc Thanh-hóa. Long-Đĩnh 

ngự vào Ải-Chầu. Việc bình-định có kết-quả. Sang năm sau 

(Ỗính-Ngọ) năm 1006 là năm Ứng-Thiên (vấn theo niên hiệu 

của Lê-ẻại-Hành) Long-Đĩnh lập con là Sa làm Khai-phong- 

vưong, con nuôi là Thiệu-Ly làm Sử-vương, Thiệu-Hưng làm 

Hán-Vương. 

Long-Đĩnh vỉ quá hoang-dâm, từu-sẳc bị mắc bệnh trí 

phải nằm mà coi chầu. Người đời bấy giồ- gọi là «Ngọa- 

triều-đế ». Tuy vậy Long-Đĩnh cúng muốn làm nhiều việc móũ 

sửa-đồi quan-chế văn-vú, tăng-đạo và triều-phục, hết thảy bắt 

chưó-c kiều-mlu của nhà Tống. Theo triều-phục của nhà Tống 

thì mú có ba hạng: 

1‘) Mũ tiên-hiền là pham-phục của các quan nhất nhị phim. 

2’) Mũ điêu-thuyền là phầm-phục của các quan tam phầm 

ở các ty, các Ngự-sử-dài- và chức ngu phầm ở hai sành. 

3') Mú giai-sai là phlm-phục từ tứ-phầm đến lục phầm. 

Còn phục-sắc thì- công khanh trở lên mặc áo mầu tía ngũ phầm 

mặc áo mầu đỗ, thất phầm trờ lên mặc áo màu lục, cửu phim 

trở lên mặc áo màu xanh. 
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1 —Việc ngoại-giao với Bầc-triều,— Long-Đĩnh.cừ em 

là Long-Xưởng với Chưởng thư-ký là Hoàng-thanh'Nhâ (đem 

bạch-tê sang cống nhà Tống và xin chín kinh (9 bộ sách Tầu : 

tồn làm kinh thuyết thứ nhất, xếp Chứ lệ, Nghi-Lễ, Lễ-kỵ, 

Tả truyện Công-dương, Cốc-lương, Dịch, Thi và Thư làm 9 

kinh thuyết thứ hai, Xếp Dịch, Thi, Thư, Lễ, Xuần-thu, 

Hiếu-kinh, Luận-ngữ, Mạnh-Tử và Chu-ll lầm 9 kinh. Chín 

kinh của ta xin cùa Tầu có lé 11 thuyết thứ 2) và kinh Đại 

tạng (kinh phật chữ Phạn gọi à Xripitaka) vua Tống ưng-thuận. 

Vua Long-Đĩnh xin dùng áo giáp, mũ-trụ có giát vàng và 

thông thương với Ung-Châu. Các diều này cũng được như ý, 

duy về việc buôn bán đồi chác vua Tống chỉ cho thi hành ờ các 

chợ Châu-Liêm và trấn Như-Hong, có Is e-dè sự đi lại của 

người Giao-châu quá sâu trong nội-dịa của họ chăng ? 

Trong Đại-Việt Sử-ký cải-lương, ông Nguyễn-đình-Tuần phê 

bình Long'Đĩnh như sau : 

« Long-Đĩnh giết anh, tự lập, danh không đáng kề, nhưng 

mà việc xin kinh sách và việc xin buôn bán vóú Trung-quốc 

thực là có kiến-thóc sâu-xa. Không rộng xem kinh sách thì 

không lấy gì thấu-thái được văn-minh ? Không baốn bán dồi 

chác thì không sao thấu dược lợi quyền. Người quần-tử há có 

lẽ vì. người mà làm mất việc hay sao ? 

Xét ra kinh Dịch của Tầu sang ta từ thuở ấy. Trước đố, 
Tích-Quang làm Thẩi-thú Giao-chì mở nhà học-hiệu, Sĩ-Nhiếp kế 
chức Thú-mục chỉ có dạy dân Thi-Thư. Người nước ta biết 

đọc, biết viết đã lâu nhưng chưa hề biết đến văn toàn-bích của 

Khong-Mạnh. Sau này dần ta hiều biết văn-tự trong chín kinh, 

nhà này truyền qua nhà khác là nhờ ờ sự sáng suốt của Long'Đĩnh. 

Ngay kinh Đại-Tạng cúng vậy, Khồng-giáo và Phật'giáo là kim- 

khoa, ngọc - luật khởi ' phát tự bấy giờ nhưng thuở ấy 

người nước ta ch! chuộng từ-chương mà không thâm cứu về 
thuỵểt-lý Tu, Tề, Trị, Bình cùng chủ-nghĩa bình-đẳng bác-ái của 
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hai đạo - giáo, cao-cẫ và siêu-việt đổ. 

2) Thải độ của Bắc-triều đỗi với Lê-Long-Đính,— 
Năm Đinh - Ngọ (1006) nghe nước ta rối loạn sau khi 

Lề-Hoàn mẩt, vua Tống sai Lang-Sách là Tri-Chằu và Thiệủ- 

Việp là Điện-biên An-phủ-sứ sang kinh-lý Gịao-châu. Bọn này 

trơ về tâu rằng các con Nam-bình-vươDg Lê-Hoằn chia bè 

đảng, lập thành trại, sách mơi người mối nơi, nhân dân lo sợ, 

xin đem quần sang đánh dẹp. 

Vua Tống trằ lời : « Họ Lê thường sai con sang chầu, 

nơi gốc bl yên ồn không mất lòng trung thuận ; nay nghe Nam- 

Bình-vương mất chưa có lễ điểu vội đánh người trong khi có 

tang, đấng vương-giả không làm những việc như thế. Rồi vua 

vua Teng phái Lang-Sách đem thư phủ-dụ các con Lê- 

Hoàn không được cốt nhục tương tàn... 

Ngay sau dó bọn Thiệu-Việp lại đem bản dồ thủy lục từ 
Châu-Ung đến Giao-châu trinh lên vua Tống đề đề nghị Nam 

chinh. Vua Tống cũng không thuận. (cử-chĩ này thật là ít có 

ở nhăng ủương-triầu Trung-quSc). 

Tháng 8 năm sau là năm Đinh-vị (1007) nhà Tống sang sách- 

phong cho Long-Đĩnh làm Giao-Chì Quận-vương lĩnh chức Tiết- 

đệ-sứ ờ Tĩnh-hải-quâu, cho tên là Chi-Trung. Tháng 6 vua Tống 

cho đúc ấn « Giao-Chỉ Quận-vương » do chức Chuyền vận sứ Quảng- 

Tầy đem sang. Nguyên xưa Bắc-Triều phong cho Giao-Châu chì có 

tiết-việt (Tiết là thẻ tre khắc tên họ và chức tước sứ-giả,—Việt là 

lưới vót, vua giao cho võ tướng đi dánh giặc nơi xa có quyền thay 

vua đề sinh sát làm uy) chứ chưa có phong vương. Nay Tống*chân 

Tông cho rằng Giao-Châu là nơi biên-viễn cần có «ấn mệnh cùa 

triều đình » móũ trẩn-phục được nhân dẳn. 

3) Sự tàn ác của Lê Long Đính.— Long-Đĩnh nồi tiếng 

là một ông vua hiếu-sát trong lịch-sử nước ta. Hễ làm thịt các gia 

súc như trâu, bò, dê, gà, lợn bao giò' cúng tự tay chọc tiết rồi mới trao 

cho nhà bếp. Kết tội tử-hình ai thỉ Long-Đĩnh tìm ra những cách 
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nào tàn ác hơn hết như sai lấy rơm quẩn vào tội nhần rồi chạm lừa 

đốt. Kẻ xấu-số gần chết, Long-Đĩnh cho phường chèo người Tầu là 

Liêu-Thư-Tâm cầm dao cắt những mối rơm dề tội nhấn không chết 

được ngay. Long-Đĩnh lấy làm thú lắm. 

Khi đi đánh dẹp, bắt được giặc, Long-Đĩnh đem ra bờ sông 

sai người làm thủy-lao, nhốt tù vào đẵy đề nước thủy-triều dâng lên 

làm cho họ chết sặc, hoặc có khí bắt họ leo cẳy rồi cho người đẵn 

gốc. 

Năm 1008 dánh An-Động, Long-Đĩnh bắt được quân Man sai 

người đánh. Quân Man đau quá kêu gào và thường phạm vào tên húy 

Đại-Hành. Long-Bĩnh lấy làm thích ý do lòng oán vua Lê-Đại- 

Hành dâ không muốn cho minh nổi ngôi trước đầy. 

Có lần Long Đĩnh đem nhốt phạm-nhần vào cái quây rồi chất 
củi chung quanh đề đốt. Nghe Ninh-giang có nhỉều rắn, Long-Đĩnh 

bắt trói người vầo cạnh thuyền rồi cho thuyền bơi qua bơi lại dề rln 

cắn chết. Lại cố khi Long-Đĩnh cho róe mía trên đầu sư (nạn-nhận 

thuờ đó là Quách-Ngang) giả lỡ tay hạ dao vào đầu cho chày máu. 

Trong nhứcg buồi chầu, hễ các quan có điều g) nổi thì có tên 

hề đứng bên pha trò hay nhại đề làm rõi các việc tấu đối. Triều đình 

bấy giò- không hơn không kém là một cái sán-khấu. 

Long-Đĩnh lằm vua dược 4 năm đồi niên-hiệu là Cẳnh-Thụy 

(1005-1009) qua nấm sau thì mất, thọ được 24 tuoi vậ làm vua vừa 

dược 4 năm. 

4) Vụ âm mưu cướp ngôi nhà Tiền Lê.—Vua Long-Đĩnh 

nằm xuống, con cồn nhỏ. Triều-đại của Long-Đĩnh như ta thấy do sự 
tàn ác đã làm -mất lòng dần chứng lất nhiều tuy Long-Đĩnh trong 4 

năm ở ngôi cũng đá làm được vài việc đáng kề (dẹp giặc Cử Long 

ngoại giao vóũ Bắc-Triều...) Đáng chứ ý một điều là người dân Việt 

của chứng ta vốn rẩt không ưa việc chém giết một cách dộc-ác, dã 

man và bao giờ cũng có phản-ứng rất mánh-liệt đối với những 

chánh-sẩch Ịằn bạo dưới mọi hình thức. Huống hồ vua Long-Đĩuh 
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trong 4 năm tri vì chưa hề thi ân thi đức đối với nhân dân. Lịch sừ 
sau này cồn dan chứng cho điều nói trến đây lchi các vua chúa phao 

phí quá nhiều mẩu đỏ của nhân-dân trong lúc cầm quyền. 

Triều dinh nhà Tiền Lê trong giờ phút Long-Đĩnh tạ thể bắt đầu 

sình biến. Việc phải đếa đã đến. Trong triều bấy giờ Lý-công-Uần 

giứ chức Điện-tiền chì-huy-sứ là người có tư-cách và năng-ỉực hon cả. 

Õng có tư-chẩt thông minh, thọ-giáo nhà sư Vạn-Hạnh từ thuở nhò, 

lại thêm đức tính khầng-khẩi và có chí lớn. Nhà Sư Vạn-Hạnh là 

nhằn vật thế nào trên đằy đá nói tới. Đạo Phật du-nhập vào nước ta 

từ đệ-tam thế-kỷ và mỗi ngày một thịnh-đạt. Các sư nhừ chơ uyên thâm 

Hán-học đá được các vua chúa trọng dụng và có rẩt nhiều ảnh-hưởng 

đối vóũ dần chúng. Hai vị sư đău tiên tham gia chính-sự giúp vua Đỉnh, 

và Tiền-Lê là Khuông-Việt sau là Ngô-chân-Lưu. Người thứ ba là 

Sư Vạn-Hạnh bẩy giờ cũng nồi danh chẳng kém và có lẽ sư dã hiầu rô 

thời-cuộc, thấu đáo việc tương lai nên muốn chẩm dứt triều-đại Lê- 

long-Đĩnh (nhất là Long-Đĩnh lại ngược-đái cả tăng-giới như ta dá 

thấy trong việc róc mía lên dầu một tẵng-nhần) cho hợp với nguyện 

vọng cùa nhần-dân và canh-cải lại xã-hội dang đi tới chơ rối loạn. 

Một hốm trời mưa to, sét đánh ngã một cấy bông lớn ợ làng 

Diên-Hồng là nơi quê quán của Lý-công-Uần Ở vỏ cây bống lộ ra một 
bài sấm như sau : 

« Gốc cấy trắng trắng, 

«vỏ cây xanh xanh, 

« Hoa đao mộc ngã, 

« Thập bát tử thành. 

« Đông - A nhập-đỊa, 

« Cấy khác lại xanh, 

« Cung Chẵn oang nhợt, 

« Cung Đoài ằn linh 

« Khoảng sáu, bảy năm, 

* Thiên hạ thái bình. 
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Vạn-hạnh nói riêng với Công-Uần: « Hoa đao-mộc là chứ 
Lê, Thập bát tử là chứ Lý, Đông-A là họ Trần, Nhập địa là 

phương Bẳc sang xâm-lấn. Cây khác lại xanh là họ Lê sống lại, 

đó là nói họ Lê mạt, họ Lỷ nồi lêa, sau sáu bảy năm sau 

thiên-hạ sé thái-bình ». 

Lại còn chuyện bữa vua Ngọa-Triều ăn trái khế thấy hột Lý 

trong ruột nhớ dến lời sấm liền cho ngưòi tìm nhứng ai họ Lý 

dề giết mà quên hẳn Lý-công-Uần Ở ngay bên cạnh nách. 

Trong hai chuyện kề trên vai chủ-động dĩ-nhiên không ai 

khác hơn là sư Vạn-Hạnh. Chính Vạn-Hạnh đã làm ra lời sấm và 

ngầm cho tuyên-truyền trong dân-gian, cả chuyện vua Long-Đĩnh 

ăn phải trái khế có hột Lý. Mục-đích của Vạa-Hạnh là lợị- 

dụng lòng mê-tín dị-đoan của dần-chúng và của cả các người có học- 

vấn đồng-thời nhứng dầu óc còn tin chuyện quỷ thần, trời đắt 
thuở ly. Nhà sư thật đá khéo lung-lạc nhằn-tâm và dọn đường 

cho học trò của mình bước lên ngôi cừu-ngũ. Ta lại nên chú- 

ý một diều nữa là các tác-dụng chính-trị trên dây đã thi-hành ngay 

khi vua Ngọa-Triều còn tại vị. Nếu như vua Ngọa - Triều không 

yều-vong tất cúng van sẽ xảy ra một cuộc giết vua cướp ngôi chớ 
chẳng không. May mà Ngọa-Triều chết sớm nên Công-Uần đá 

không phải thi-hành việc thoán-đoạt bằng sắt máu như Mạc-đấng- 

Dung và Ho-quý-Ly bốn năm thế-kỷ sau. 

Người thứ ba đồng-ióa trong vụ ằm-mưu chính-trị này là 

Đào-cam-Mộc. Sử chép họ Đào khuyên Công-Uần :« Hồi trước 

đức vua tối tăm bạc ác, trời chẩn ghét ngài mà con ngài thì 

còn nhò tuoi chửa thề đảm-đương buoi da-nạn này, dâu-chúng 

đang khao khát chần chúa ra dời như đại hạn mong mưa. Vậy thân- 

vệ nên thửa cơ-hội cương-quyết theo dấu vua Thang, vua Vó. Xem 

việc của họ Lê (chỉ việc vua Lê-dại-Hành cướp ngôi nhà Đinh) 

trước dây cũng là chính-dáng, thuận lòng trời và lòng dân sao lại 

khư khư giữ cái tiết mọn ?...» 

Đển hôm sau Cam-Mộc lại nói; Lời sấrn đâ ló-ràng, người 
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trong nườc ai cúng tin họ Lý sé chơi dậy, việc đồi họa ra phức 

cho đất nước chỉ ở đầu hôm sớm mai, Thân-Vệ còn ngại ngùng 

gì nữa ? » 

Công-Uẫn siêu lòng nói : « Ý ống cũng như ý sư Vạn-Hạnh 

nhưng phải làm thế nào cho trong ngoài được êm ấm ? 

— Thẫn-Vệ công-bình khoan thứ hẳn là dần vui lbng theo. 

Hiện nay nhân dân đói khề, ta dùng ẳn-dức vơ về ắt sẽ thành công. 

Sau việc bàn soạn này Đào-cam-Mộc liền họp ngay trăm quan 

tuyên-bố cuộc dảo-chính. Việc đảo-chính thầnh-tựu một phần vl 

quân-đội ờ trong tay họ Lý, một phần vì Lý-công-Uần quả có xứng 

đáng hơn ai hết trong thời bấy giờ. Ngoài ra Đào-cam-Mộc cùng 

Lý-công-Uần trước đó cúng đá có sắn vây cánh mạnh trong đám 

triều thần. Nhứng người này cũng mong có cơ-hội thay thày đoi 

chủ đề bước cao trên bậc thang phú quý. Chính Đào-cam-Mộc đá 

tuyên ngôn trắng trợn như sau :« Nay ức triệu khác lòng, thăn dần 

lìa đức nếu không thừa dịp tỗn ngài Thần-Vệ lên ngối, rủi có 

quốc biến thì chúng ta dâu cbn giữ được đia-vị! » 

Nểu ta đl ý, ta thấy sau cuộc thoổn-đoạt Lý - công - Ưẵn lên 

làm vua, Vạn-Hạnh làm quốc sư, Đào-cam-Mộc dược làm phb-má 

và được phong hău, chùa chiền mọc ra như nẩm, tẵng-đo thành 

một giai-cấp vinh-dự chẳng kém gì các quan chức vấn vó trong 

nước. 

Xét cảu chuyện này ta thấy sư Vạn-Hạnh là người chủ-trương 

việc thay dồi thời thế thuở ẩy. Đào-cam-Mộc là kẻ thi-hành vụ 
âm-mưu, tồ-chức và sửa-soạn cuộc đảo-chính. Còn Lý-công-Uần cổ 
lê đá là kẻ thụ-động trong vụ này. Ngay khi Long-Đính hạ sát 

Long-Việt (anh Long-Đĩnh tức là vua Trung-Tôn) trong lúc các 

triều-thần hoảng-hốt bỏ chạy hểt, ông là người duy-nhất dám ờ 
lại ôm thây vua Trung-Tôn khóc. Long-Đĩnh cảm tẩm lòng trung 

nghĩa của ông mằ thăng chức cho ông lên dịa-vị Điện tiền chỉ-huy 

íứ Ìấ một chức vộ quan thẳn tín vl quaii-uọng nhất trong tri$q 
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ngoài nội. Sau này vua Ngọa-Triều mất, con còn nhỏ. cơ-hệi 

thuận-tiện ẩy mới tạo nên một lý-do, một sức mạnh nó thúc đ!y 

ông ròi bỏ chứ trung chứ việc sấm ký mầ sư Vạn-Hạnh đưa ra 

đề sửa soạn việc thoán-đoạt chưa nên coi là điều đã quyết định 

ở nơi ông đề cướp ngôi cùa nhà Tiền-Lê. 

Tóm lại đây là một chuyện tò rô cái ành-hương cùa Phật-đồ 
đối vód nền chính-trị mười thế kỷ trước đây nó đá tạo cho nước 

Việt ta một triều-đại thỊnh-dạt trên 200 năm, nhưng sau này 

Phật-đo cúng đi tới những chơ mục nát, hủ-hoá đáng tiếc, (Xia coi 

bài dưới đây bàn về chế-độ tấcg-do Ờ nước ta). 

Tiền - Lê - triều thể - phò 

1.— Đại-ỉiành Lê-Hoàa 

Long-Du Ngân-Tích 2—Trung-tôn Long-Viật 3^ Đế Long-ĐInh (Ngọa-triều) 

Xạ 





CHƯƠNG V 

NHÀ LÝ (1010-1225) 

/) Lý-Thái-ữ (1010.1028) 

3) Lý-T hảnh-tôn (1054-1072) 

5) Ly-Thần-tôn (1128-1138) 

7) Lý-Cao-tôn (1176-1210) 

9) Lý-Chiêu-HI 

2) Lý-Thái-tôn (1028-1054) 

4) Lý-Nhấn-tôn (1072-1127) 

6) Lỷ-Anh-tôn (1138-1175) 

8) Lý-Huệ-tôn (12/1-1225) 

'ang (1224-1225). 

LÝ - THÁI - TỒ 

ỉ)T\nh-trạng xã-hội Việt-Nam trư&c oà sau 
khi ông Lý-công-Uằn lên ngôi. 

2) Tiầu-sừ của oua Lý-Thái-tồ. 

3) Các hoạt-ẩộng của Lỷ-Thái-tề. 

4) Việc thiên-đô của Lý-Thái-tồ. 

5) Lìch-sử thành Đại-La. 

1.— Tlnh-trạng xẳ-hội Việt-Nam trước và sau khi 
ông Lý-công-Uần lên ngôi.— Nhà Tiền-Lề cáo-chung sau 26 

năm ờ ngồi. Ta nhổ’ nhà Đinh, nhà Ngô hai vương-triều đầu tiên 

của Việt-Nam cúng chỉ dài vào khoảng trên 20 năm. 

Tại sao có tỉnh-trạng yẹu-vong này ? Rồi khi nhà Lý lên 

dẳm-nhiệm sứ-mạng lịch-sừ đối vời dần tộc Việt-Nam, đầy là một 

triều đại dáng kề về đủ phưưng-diện vì nố thọ được trên hai thế- 

kỷ và ta thấy nền-tảng cỏa chính-thề quân chủ bắt đầu vứng-chắc. 

Lý - do chính - trị.— Đặt cấu hòi trên đầy trước khi xét cẩc sự- 

kiện lịch-sử về đời nhà Lý lẵ đl tìrri hiẽu sự phôi-thai cùa nền quần- 

chủ Việt-nam và quá-trình tiến-hóa của xá-hội Việt-nam. Chứng ta 

hẳn còn nhớ tình-trạng nước ta dưới thừi Bắc-thuộc qua 1146 

gặm. Trong giai-đoạn nàỵ dần Việt hấp-thụ và lính-hội vấn-mỊnh 
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Trung-Quốc nhờ đó chúng ta dã phát-triền được nhiều khả-nãng dần 

tộc. Nói cách khác, văn-minh Trung - Quốc xâm-nhạp vào Việt-Nam 

dẵ thúc-đầy dân tộc của chúng ta trên con đường tiến hóa về kinh- 

te, chính-trị, văn-hóa. Nhưng trong khoảng trên 10 thế-kỳ chúng ta 

vẫn loanh quanh trong cái bệnh thiếu-thời. Đáng lễ chúng ta tiến-bộ 
sớm sủa, nhưng những biến-cố chính-trị luôn luôn xảy đến, khi từ 
ngoại biên đưa vào, khi thỉ xầy ngay trong nộỉ-bộ quốc gia cùa 

chúng ta dã ngăn trở chúng ta rất nhiều. 

Về phía các vưong-triều đầu tiên cũng bị cái bậnh thiếu thời ấy 

qtai-mô chính-trị chưa có tồ-chức vững vàng, bởi giai-cẩp lĩnh đạo 

và phong-kiến nằm trong nội-bộ của vương-triều chỉ có thề đoàn-kểt 

ờ những trường-hợp đặc-biệt mà thối, tỉ-dụ khỉ nước ta bị xầm-lăng vì 

xầm-lăng là cái tai nạn chung. Hết sóng gió phong-kiển lại 110" 

lại với cái căn bệnh nguyên-thủy hay cố-tật là tham-bạo và chia rẽ. 

Ong vua bấy giờ, hiện-thần cua nền quân chủ chưa đi tóù mực có 

uy-quyền thần thánh tuyệt-đối, chưa là ông trời xanh đề trấn-ngự 
nhân tầm, ngay đổi với những người gần gụi mình nhất vì thế 
Kiều-Công-Tiễn giết Dương-Diên-Nghệ, Dương-Tam-Kha chối-kệ 
lời ủy-ký của Ngô-Quyền, 11 Sứ quần chống lại chánh-quyền của 

nhà Hậu-Ngố, Lê-Hoàn mưu-mố lật đồ nhà Đinh. 

Lý-do kinh-tể,— Trong giai-đoạn nhà Ngô, nhà Đinh cầm 

vận mệnh củạ dân-tộc ViệrNam, giai-đoạn này là giai-đoạn quá-dộ. 

Các lực-Iượng phong-kiến và địa-phương vẫn còn đầy rẫy ờ khắp mọi 

nơi, mơi Iực-lượng nắm một phần kinh-tế ở mơi khu vực. Nông-nghiệp 

tuy phát đạt nhưng chưa lan tràn khắp trong xứ vì luôn luôn cổ 
những bíến-cõ chính-trị ngăn trơ. Các cư-dân sơn-cước vin sống 

theo nền kinh-tế cồ-thời (săn bắn, trồng trọt, hái lượm) hầu không 

có mối liên-quan gì với các cư-đân miền đồng-bằng. Cho nên nếu 

ta hợp các yếu-tố chính-trị kinh-tế đời bẩy giỏ' vào với nhau ta 

thấy giai-đoạn lịch-sử nly dẵ bị mầm loạn ngự-trị, nổ chỉ chờ có 

cơ-hộí thuận-tiện là bùng lên. Những Vương-triều đầurtiền chưa 

được ràng-buộc vào một nền-tảng vững bền hay chưa có nền-tằng nữa. 

Nó chưa có thực-lực nào đáng kề. Nó còn phải kiêng nề ít nhiều 

các chính-quyền địa-phương gần như tự-trị. Nó phất phơ như 
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sợi tơ trước gió nên đá bị luôn luồn sụp đồhuống-hồ các người 

kể-vị các vị tiên-đế lại thường bất tài, bất-lực hay thiếu dạo-đức 

càng thúc dầy thêm xã - hội Việt - Nam vào nhứng cuộc đảo-lộn 

liên-miên, 

Đến Lý-triều tình-trạng quá-độ này chấm rứt. Lý - Thái - tồ 
và quần-thần của ông rút được nhiều kinh-nghiệm chính-trị của 

các tiền triều. Người ta đá hòa-hoán được các mấu-thuẫn nội-tại. 

Các lực-lượng phong-kiến yếu dần. Vương-triều bắt đău có nhiều 

uy-thể. Sức bành - trướng của dân - tộc ở miền Trung - châu 

tiến mạnh. Kết-quả tốt đẹp này đều do các phương-pháp tồ-chức 

kinh-tế, chính-trị, xã-hội đúng Ịề lối, nguyên-tắc căn-bản là đoàn- 

kết mọi tăng lớp nhân-dân và tập-trung mọi lực-lượng quốc-gia 

hướng về một mối duy nhất là sự thịnh-đạt chung. Các triều-đại 
sau này nhờ ỉr các khuôn nếp do Lý - triều tạo nên đưa dẳn - tộc 

chóng ta moi ngày một đi xa trên con đường tiến hóa. Xét ra 

với Lý-trjều nền quân-chủ mơi ngày một vững, và xã-hội chúng 

ta từ đó đã bước sang một giai-doạn Lịch-sử mới mẻ và mỗi 

ngày thêm phần tươi sáng. 

2_Tiễu-sử của vua Lý-Thái-tồ ? — Ông Lý-công-Uan 

vua Thái-tồ nhà Lý đâ có một tiều-sử khá ly-kỳ, bí-mật. Người 

ta chỉ biết ông là người làng Cồ-pháp, thuộc về huyện Đông-Ngạn, 

phủ Từ-Sơn, tỉnh Bẳc-Ninh. Người ta không biết cha ông là ai. 

Tục truyền mẹ ông là Phạm-Thị đi chơi chùa Tiêu - Sơn (thuộc 

phủ Từ-Sơn) nằm mộng gập gỡ thăn nhân roi thụ-thại đẻ ra ông. 

Đối với thời khoa-học ngày nay, điẹu này không thề tin được. 

Theo cuộc điều tra riêng của chúng tôi tại nơi dân chúng 

thuộc vùng Bẳc-Ninh gần gụi quê-hương của Lý-công-Uần thì bà 

Phạm-Thị là một bà vãi thường có mặt trong chùa Tiêu-Sơn. Bà 

đá dan díu một vị sư trong chùa. Khi nhà chùa biết chuyện 

liền duồi bà đi. Bà lang thang tới một ngôi chùa kế cận thì dẻ 
ra Lý-Công-Uần. Ngôi chùa đó đến nay được gọi là chùa Dặn do 

dân chúng dịa-phương lẩy chuyện dặn đẻ của bà ở đây mà dặt 

tên. Có lê nhiều nhà viết sử cũng biết nguyên-ủy buồị xuất thế 
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tối-tẩm này của ông vua đã khai sáng ra một triều-dại hùng-cường 

bậc nhất trong Lịch-sử nhưng vl lòng tôn kính mà không dám 

nói ra. Với chúng tôi, sự thật của Lịch - sử quan-trọng trên hết 

nên dầu có tiết ỉộ chuyện này ra thanh - danh của triều Lý 

cúng không vl thế mà bị thương-tền. 

Khi ông lên ba, mẹ ông đem ông cho làm con nuôi nhà sư 
Lý-khánh-Vần trụ-trì chùa Co-Pháp do đó ồng được đặt tên là 

Lý-công-Ưẫn. Xét vậy ta có thẹ hiều buồi thiếu thời ông đá sống 

một cuộc đời rất hàn-vi và blnh-dàn. 

Đến tuồi trưởng-thành ông vào phụng-sự nhà Tiền-Lê ở Hoa- 

Lư nhừ có tài-ba và phầm-hạnh lên dần tời chức Tả-thâu-Vệ Điện-tiền 

chĩ-huy-sứ giửa lúc nhà Tiền-Lê đến buồi suy-vong. Trong thời-kỳ 
còn làm quan với nhà Tiền-Lê ồng đá tỏ là ngưồ-i cổ nhiều khả-năng, 

và đức-độ nên chinh-phục được nhân tâm. Khi vua Ngọa-Triều mất, 

bọn Đào-cam-Mộc và nhà sư Vạn-Hạnh lập mưu dưa ông lên ngôi. 

Lđc đổ ông dá 35 tuồi. 

3) Các hoạt-động của Lỷ-Thái-tồ.— Lý-Thái-tồ lên làm 

vua vội mờ mang canh-cẬi ngay nhiều việc : Ngài rời kính-đô về 
La-thành, vì Hoa-Lư quá chật hẹp. Tháng bảy năm Thuận-Thiên 

(1010) việc này dược khởi công và khi tới La-thầnh ông tuyên bố 
thấy rồng vàng xuất hiện nên đồi La-thành ra Thăng-lọng-thành. 

Thật ông đá khéo lợi dụng lồng mê-tín của dân chúng đề gây 

thêm uy-thế cho mình. Ngoài ra nơi cổ-đô «ủa hai nhà Đinh, Lê 

không bồ hln nhưng cài làm Trường-an-phủ và đặt CS-Pháp là 

nơi xuẩt thần của ông làm Thiên-đức-phù. 

ơ đây cúng như ờ tồng Hội-Phụ thuộc phù Từ-Sơn khi xưa 

chỉ là bái dất hoang-phế; hgài sai dựng một tòa Ly-Cung và lập 

một vườn ngự-uyền rộng đến 30 mấu trồng cả hoa đủ mầu đủ 
sắc đế thỉnh - thoảng ngài về nghỉ ngơi, tĩnh - dưỡng. Vườn 

ngự-uyền hoàn - thành, dân các phủ, các lộ đến mở các thôn 

xóm rất là sầm-uất. Có tất cẳ sáu thôn: Thái-Đường, Lộc-Hà 

Mai-Liên, Đông-Trù, Cự-Trinh, Du-Lâm đóng tại làng Hoa-Lầm. 
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Ngài đồi sông Bắc-giang làm sông Thiên-Đức và con sông 

chảy về sông Lục-Đău vổn ỉà một chi-lưu của sông Nhị-hà đi 

qua huyện Đông-Ngạn và Quế-Dương. 

Việc triều-nghi, quan chế cúng định lại. Nông-nghiệp được 

chấn-hưng và khuyểch-trương do đó có việc đắp đê Cơ-xá đề tránh 

nạn thủy-tại hàng năm [àm hại mùa màng và gây sự thiệt người 

thiệt của cho nhân-dân. 

Thuế khóa được định làm 6 hạng : thuế ruộng, đăm, ao —s 

thuế đất trồng dầu và phù-sa — thuế lẳm-sản — thuế mắm muối — 

thuế xuất nhập quan-ải (vl ta có giao-dịch thương-mại với Tầu từ 
dời Ngọa-triều-đế) — thuế sừng 'tê, ngà voi, nấm hương ở trên 

núi (có lẽ đấy là một loại thuế đặc biệt về quý vật không được kề 
vào lầm-sản chăng ?) — thuế tre, gã, hoa quả. Nhà vua cho các 

công chúa trưng thu các thứ thuế này. 

Lý-công-Uần cúng cỗ săn sóc đến việc văn-học. Ngài cho 

lập Văn-Miếu đl tôn sùng Nho-học và mở khoa thi Tam-Giáo, 

(Khồng-giáo, Phật-giáo, Láo-giáo). Vỉ nhà vua xuất thần ờ cửa 

Phật nên Phật giáo kề từ nhà Lý rất được bảo-vệ và khuyến- 

khích. Ông cho sưu-tầm kinh Tam-Tạng đề truyền-bá đạo Phật 
trong dần gian. Luật-pháp cúng dược quy-định. 

Ngài phát hai vạn quan tiền dề làm 8 ngôi chùa Ở trong 

phủ Thiên-Đức, và tại Thăng-Long có dựng chùa Thiên-Ngự cung 

Thái-Thanh và chùa Vạn-Tuế. Ngoài thành Thấng-Long ngài cho 

xây chùa Thắng-Nghiêm, Thiên-Vương, .,Cầm - Y, Long - Hưng, 

Thánh-Thọ, Thiên-Quang, Thiên - Đức. Ở các dịa-hạt khậc các 

chùa bị dồ nát dều ‘được tu-bồ. 

Tháng chạp nấm thứ nhất hiệu Thuận-Thiên (1010) cung 

ThúyHoa dựng xong, có lễ khánh-thành và nhà Vua có ban chiếu 

dại-xá. Mọi việc thuể-má dều dược miễn trong ba năm. Dân chúng 

thiểu sưu-dịch phải lần trốn và phiêu-bạt dều đứợc trở về sinh quán 

làm ãn. (Xết việc này ta thấy dẫn chúng bấy giờ cơ khồ nhiều 
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lắm). Mệt số phạm-nhấn dưới dời Lê Ngọa - triều cúng dược 

phổng-thĩch và cho đủ quần áo, thuốc men dề trừ về quê quán. 

Lý-Thái-tồ chia nước ra làm 24 lộ (cúng năm ấy) Hoan-Châu 

và Ái-Chầu đồi làm trại, thêm vào đó một trại mồ'i ờ phỉa Nam 

Chầu-Hoan gọi là trại Định-Phiên. 

Nấm thứ 7 hiệu Thuận-Thiên (1016) trỏng nước dược mùa, 

vua Lý-Thái-tồ lại tha thuế ba năm nữa. Năm thứ 8 tức là hai 

nãm sau lại có việc tha thuế ruộng một lần nứa. 

Binh-chế nấm thứ mười sáu hiệu Thuận-Thiên, Lý-Thái-tồ 
định ngạch lính ra từng giáp. Mơi giáp có 15 người, cổ một 

quản giáp đứng đău. Có nhiều ngạch quản-giáp được đặt ra và 

chức hỏa-đầu được đoi ra chức chính-thủ. Theo Lê-quý-Đôn 

trong Kiến-văn-Lục chức hỗa-đầu cúng như chức Đội-trưởng nhà 

Hậu-Lê (1428-1789) sau này. 

Phái-bệ ngoại-giao đầu tiên của nhà Lý do Viên-ngoại-lang 

Lương-nhâm-Văn và Lê-tài-Van cầm đầu sau khi vua Thái - tồ 
lên ngôi (1010). Các đỉnh-thần triều Tống có ý không tan thành 

việc Lý thay Lê nhưng vụa Tống vln ưng-thuận. 

Tháng chạp nãm ấy (1010) sứ Tống dem sắc-phong sang cho 

Lý-Thái-tồ làm Giao-Chỉ quận Vương. Ta nhận thấy từ Đinh, 

Lê, nhà Tống bắt dầu phong cho các vua ta chức kiềm-hiệú thái- 

úy, qua chức Tiết-độ, Đô-hệ rồi mới đến Quận-Vương. Nay 

vua Lý-Thái-to dược phong Quận-Vương ngay, dỉ-nhiên là do nước 

ta đá được Bắc-Triều khi đố kiêng nầ hơn hểt thằy bao giờ, 

bời dần-tộc ta tiến-triền mối ngày một mạnh. 

Năm sau tháng tư Viên-ngoại-ỉang Lý-nhằn-Nghĩa và Đào- 

khánh-Văn đi sứ-bộ kỳ thứ hai đem phương-vật sang biếu vua 

Tống. Khánh-Văn xong việc trốn ở Tầu không về nước. Người 

Tầu bắt trả vua Lý. Khánh-Văn bị đánh chết. 

Năm thớ ba (1012) tháng chạp Thái-bẳo Đào - thạc - Phụ và 

Viên-ngoại-lang Ngô-Nhướng lại qua Tầu thông-hiếu. 
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Nấm Thuận-Thiên thử nấm (1014) Man-tướng ở Hạc-Thác 

(cúng là Nam-Chiếu) là Dương-trường-Huệ và Đoàn-Kính đem 20 

vạn quân vào cướp đất nước ta ờ Thượng-Du dặt doanh trại gọi 

là trại Ngú-Hoa. Viên Châu-Mục ở Chầu Bình-Lầm (tức huyện 

Quàng-Nguyên tỉnh Cao-Bằng ngày nay) tẳu về triều. Dực-thánh 

Vương được cử di chinh-phạt và thắng trận giết được hàng vạn 

quân giặc và bắt 'được rất nhiều người ngựa. Bình-định xong 

miền Thượng-Du vua Thái-tồ cho ,Viên-ngoại-lang là Phùng- 

Chẳu và Lý-Thạc đem một trăm con ngựa bắt được của quần Man 

Sang biểu nhà Tống. 

Năm thứ bầy hiệu Thuận-Thiên (1016) vua Tống sai sứ 
sang gia phong cho Lý-Công-Uần chức Nam-Bình-vương. 

Năm Mậu-Ngọ tháng sáu (1018) sứ-bộ của ta là Viên-ngoại- 

Jang Nguyln-đạo-Thanh và Phạm-Hạc sang’ Tống xin kinh Tam- 

Tạng (chứ Phạn gọỉ là Tripitaka). Tháng 9 nấm Canh-Thần (1020) 

sứ-bộ mới về, Tăng-Thống là Phí-Trí được lệnh sang Quảng-Tây 

đón kinh về dề ở nhà Đại-Hưng là kho chứa Kinh. 

Năm Tân - Dậu (1021) Viên-ngoại-lang Ngụyễn - khoan - Thái, 

Nguyễn-CThủ - Cương sang Tống dựng kinh-tạng, nhà chứa kinh 

kiều bát giác. 

Tóm lại việc giao-dịch Lý-Tống thuở bấy giờ rất là êm-đẹp 

nhờ vậy vua Thái-tS mới có đủ thì giờ đề đánh dẹp các mối 

loạn trong nưón ờ các miền sơn-cước và man-động thời nào cúng 

xầy ra. Thái-to tự làm tướng đem quân đi tiễu-phạt (Khâm-Định 

Việt-sử q. 2. tờ 1 3a). 

Rợ Cử-Long cậy có đia-thể rừng núi hiềm trở đá từng dấy 

loạn trước đây dưới đòú vua Lê-đại-Hành nấm 1011 lại nồi lên. 

Vua Thái - tề bắt dứợc bọn- thủ-lĩnh. Từ đó rợ Cử-Long mới 

bị diệt hẳn. 

Năm Nhầm-Tý (1013). Thái-tề lại xưất chinh đánh dẹp các 

quằn phản-nghịch ở Diễn-Châu, quân Mán Hạc-Thái, có sự a-tòng 

của Chẫu-Mục Hà-trlc-Tuấn. Tháng 2 năm Ất-Máo, Hà-trẳc-Tuấn 
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lại chiếm các chầu Vi-Long (tức châu Chiêm-Hóa bây giò-), Đô- 

Kim, huyện Hàm-Yên tĩnh Tuyên-Quang, Thưò-ng-Tần (không ró 

ờ đầu) Bình-Nguyên (tức châu Vị-Xuyên thuộc tỉnh Tuyên-Quang 

bây giò-). Dực-thánh-vưo-ng và Vú-Đức-vưong đi đánh bắt đưực 

Hà-trắc-Tuấn đem về kinh và làm tội. 

Thắng chạp năm Canh-Thần (1020) Lý-Thái-to sai Khai- 

Thiên-vưo-ng và Đào-Thạc-Phụ dị đánh Chiêm-Thành ỏ- trại Bố- 

Chính thuộc Quẳng-Bỉnh (gồm ba huyện Bình-Chỉnh, Minh-Chính 

và Bố-Trạch) chém được tướng Chiêm ỉầ Bố-Lĩnh. Quân Chiêm 

đại - bại. 

Năm 1022 Mán Đại-Nguyên-lịch (ỏ- khoảng giữa trại Như 
Hồng và trấn Trào-Dưong) quẩy nhiễu. Dực-thẩnh-vưo-ng đi dẹp 

vượt sang dất Tống đốt cả kho tàng roi về. 

Nấm 1024 Khai-thiên-vưp-ng Phật-Mã và Khai-quốc-vương 

Bo đi đánh chầu Phóng và châu Đô-kim. 

Năm 1026 tháng 10 Khai-thiên-vưo-ng đi đánh Diln-Châu. 

Năm 1027 Phật-Mậ đi đánh chầu Thất-Nguyên (tức Thất- 

Khê bẳy giờ) Đống-Trinh-vưo-ng tiễu-phạt châu Văn-Ưyên thuộc 

tỉnh Lạng-So-n. 

Ngoầi ra trong thời vua Thái-tồ ỏ- xa nhu- nướe ChAn-Lạp 

tức Cao-Mên bẩy giò- 4 lần sang cống theo Khầm-Định Việt-Sử 
quyền 2 tờ 15ạ. 

Xét trên đây dưới' đời vua Lý-Thái-tò tuy không cổ những 

vó cống lớn lao nhưng việc đánh dẹp kl cũng khá nhiều. Vì hilu 

tỉnh-trạng nước ta mấy triều tru-ó-c luôn luôn có việc nhiễu-loạn nên 

đến lượt Ngài cầm vận mệnh dân-tộc, Ngài sừa soạn và tồ-chức ráo 

riết việc quân. Các hoàng-tử đều phải luyện-tập quân-co-, các 

hoàng-thần, quốc-thích được phép tuyền mộ binh đội nên đá giúp 

một phần quan-trọng vào việc an-ninh vạ uy-thế quốc-gia thuở- 

dó. Chính sách khôn ngoan này sau đưực nhà Trần bắt chưức 

và đâ đạt dựọ-c nhiều kểt-quà trong công cuộc chống Mông-Cồ. 
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Tóm lại chính-sách của vua Thái-tồ là thương dần, yêu 

nước — gi ao-hào với Bắc - Triều, gẳy thực lực và ụy-thể cho 

quốc-gỉa từ trong ra đến ngoài. Chính sách này đá thành công 

suốt 19 năm Ngài ờ ngôi. 

Vua Thái-tồ mất năm Thiên - Thành (1028) thọ 55 tuồi. 

Đại-Việt Sử-Ký cải lương nhương chừa hài lòng về việc mờ 
mang văn-hốa của Lý-Thái-to đá phê binh như sau : Dưới triều-đại 

Lê-Ngọa-Triều đầy sự tàn hại cho dân chúng, Lý-Thái-tồ lên ngôi 

muốn cải dồi tình thế nên thấn xét các án từ, kiện tụng và bãi thuế 
ruộng cho nhân dần. Có thề coi dấy là một chỉnh sách khoan đại, 
thương dân rõ rệt nhưng chính sách này kém sự « văn-minh » vỉ nếu vua 

thần hành quyết đoán mọi việc án từ, như vậy là « vụn vặt». Kinh 

Thư cổ cằu : « các lời nói, các oiệc ngạc, Văn Vương chẳng nghe 

biểt* tức là không cần biết đến. Có ruộng thì phải nộp thuế, đó, 

là phép sẵn của đế-vương đời trước nếu không có thuế của dần thỉ 
lấy gỉ mà mờ mang mọi việc trong nước. Vậy nộp thuế là nghĩa- 

vụ của quốc-dân. Họ Lý là vó thần cùa hai nhà Đinh, Lê dáng 

lẽ phải cần làm việc gấp trước nhất là lo liệu việc văn học, lương 

bồng học-quan phải chi phí rất nhiều. Bãi thuế ruộng dã đành 

là tránh sự dóng góp cho nhân dân nhưng sao bằng dem thuể ấy 

dùng vào việc học. Bớt cái lòng nhẩn nhỏ mọn đè dàng vào 

việc khai-hóa dấn trí cổ hơn không ? Một nhà hièn-triết Tây- 

phương cố câu : Ngạch-thuế càng nhiều thì văn-minh càng tiến. 

Văn-minh càng tiến thì ngạch-thuế càng nhiều. Có lẽ Lý-Thẩi-tồ 
chựa biết lé ấy. 

Lời phê-bình xét ra rất chí lý vì bái thuế cho dần không 

bằng mờ mang mọi việc kinh-tế, nông-nghiệp và xúc tiến việc 

khai-hóa dằn-trí. Các nhà chính-trị cần làm cho dần giău, dằn mạnh 

mới là tliấu-đẩo bí-quyểt của nghề cai-trị. Thực-lực kinh-tế trong nước 

roi rào thl dần đâu có sợ việc thuế má. Biết chọn hiền tài ra 

giúp nước, có đủ sự công minh chính trực thì nhà vua cần gì 

phải tự xem các hlnh án. Xét vua Thái-tS nhà Hậu-Lý vốn xuất 

thân ờ chốn thuyền - gia nên có nhiều bề nhằn hậu hơn là tài trị 



340 VIỆT-SỬ TÂN BIÊN 

nước. Ngài đá lấy đức đề trị dân, đó là một điều hay nhưng 

cái thuật hưng-quốc có lẽ còn thiếu sót. Nước ta bấy giờ xét ra 

cần hai điều : I °/ Tăng-cưừng việc văn-học như tãng-cườug quần 

sự. Việc dưới đầy Lý-Thẩi-tồ có lẽ chưa làm ráo riết lắm vì 

vậy tác giả Đại-Việt Sử-Ký mới có lời chê. 2°/ Mở nhiều công 

cuộc kinh-te và xã-hội vì dân bấy giờ dang nghềọ do hậu - quả 
chánh-trị của mấy triều trước. Việc nhà vua bãi thuế má cho dằn 

đá là chứng-cớ hùng-biện tỏ rạng dần chúng bấy giờ sinh sống 

rất khó khăn. Dù sao 'ta van phải khen Lý-Thái-to đã có công 

mờ màn cho một thời thịnh-trị khá dài ử nựóx ta với những quy-mô 

lập-quốc kề trên -tuy chưa đăy đủ lắm. 

4) Việc thiên-đô của Lý - Thái - tồ.— Vài tháng sau 

khi lên ngôi (năm Thuận-Thiên nguyên niên 1010, vua Lý- 

Thái-tồ xuống một từ thủ-chiểu đề rời kinh-đọ về Thărig- 

Long. Tờ thủ-chiếu ấy dịch ra như sau : 

« Xưa nhà Thương đến vua Bàn-Cảnh năm lan rời đô. 

Nhà Chu đến vua Thành-Vương ba lần kinh-dô đồi chễ, há 

có phải là vua Tam-Đại theo ý riêng của mình, tự tiện rời đồi 

đầu, chỉ tại là tính việc to lớn tìm chỗ giữa trong nước đề đỏng 

đô, tính cuộc muôn đời cho con cháu, trên kính mệnh trời, dưới 

theo lòng dẩn, hễ có lợi thì ihiên-đô. cho nên ngôi được lẩu dài. 

Thế mà đời Đinh, Lè theo ý riêng, quên mệnh trời, không noi 

gương nhà Thương, nhà Chu cứ cầu-an Ụ) ở đẩy (Hoa-Lư) đến 

nỗi ngôi truỳên không ben, số toan ngắn ngải, trăm họ hao tồn, 

muôn vật mãt nghi, ta rất lấy làm buồn, không rời đi chỗ 
khác thì không được. Phương chi thành Đại-La là cố-đô của 

Cao-Vương, ở vào giứá khu vực của trời đẫt, có thế hồ-cứ, 

long-bàĩi, chính ngôi Đông, Tầy, Nam, Bắc tiện thề hư&ng của 

núi sông, đất rộng và phẳng, cao và sáng-sảa, dẩn-cư không 

1) Cổ chỗ nói • Vua Lý-Thái-tò đá hạ hai chú- «cằu "'an» đè chỉ 
trích hai triều Binh, Lê đá không rời đô ra khỏi vùng rừng nứi Ninh-Bình. 

Chúng tôi không muốn nghi rằng vua Lý-Thái-l& cựu-thăn của hai nhà Binh, 

Lé cổ thề phú-phậng và 9ỗ~ễàng nhu- vậy, tiếc rằng không có nguyên-bàn dề được 

biét rỗ rằng Lý-Thái-tồ đầ dùng bai chứ «cốu - an hay cầu - an 1> ir đẫy. 
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lo ầm-thăp, muôn oật đều được giàu nhiều, khắp xem trong 

cói nước ta thì ờ đẩy là hơn cải Thực là chẽ yẽu-hội hức 

tãu của bổn phương, nơi thượng đô của Đế-Cương, ta nay 

muốn nhẫn cái địa-lợi ẫy đề định chỗ ờ cậy... 

Việc thiên đô này được thi hành vào tháng 7 năm đó. Thật là 

một sự khôn ngoan sáng suốt đáng khen. Ta háy xét thành Đại-La là 

cố-ch! .của nền đố-hệ Blc-phương, đắp từ đợi Lý-Nguyên-Gia nhà 

Đường. Đến Cao-Bịần, Đại-La nghiễm nhiên thành một thủ-phủ 
săm-uất và 'kiên-cố của thời nội-thuộc. Nơi này có nhiều ưu-điềm 

về dịa-thế, sẵn đường giao-thông thủy bệ rất tiện lợi cho việc quần .sự 
và kinh-tế, sẩn cùa nhiều người, nền cai trị của Trung-Quốc đá 

nhiều'phen trở. nên rất thịnh-đạt. 

Xét về mặt Lịch-sử ta thấy việc rời đô ra Thấng-Long của vua 

Thái-tồ nhà Lý đá đánh dấu một giai-đoạn tiến hóa của dân tộc. 

Giai-đoạn này rất có ẫnh-hưởng cho vận mệnh nước ta nứa. 

Ngô-Quyền xựa kia phá được Nam-Hán, sô đồ nền thống-tTĨ 

của ngoại-bang, vén màn ánh-sẩng cho dần-tộc. Bẩy giờ ống cha 

người Việt chúng ta như vấn còn bâng-khuầng tỉnh say, hoặc bị 
trói lòa giữa hai nẻo tối sáng, cho nên nhà Ngô đóng đô ĩr Cồ- 

Loa là nơi đá xụp đồ một vương-triều. Đến nhà Đinh và nhà 

Tiền-Lê thì lấy chốn H oa-Lư lằm kinh-đô, chúng ta có cẫm tường 

rằng trong thời đó dân-tộc chúng ta còn nơm nớp lo sợ người 

phương Bắc nên hai vương - triều đó phải nấp bong rừng núi đẵt 
Trựờng-Yên. Phải chăng vì khi ấy chúng ta còn quá yếu ớt, có dâu 

hai triều Đinh, Ngô muốn « cầu an » ờ Hoa-Lư như lời Lý-Thái-tồ 
dã nói một cách quá miệt-thị. Nhưng dẫn-tộc cứng mạnh dần 

là khi kỉnh-dô Hoa-Lư bị xóa bỗ, vua chúa Việt-nam dàng hoàng 

đóng tại thành Đại-La giữa thanh-thiên bạch-nhật, giứa một nơi xứng 

đáng là trung-tâm-điềm của nền kinh-tế và chính-trị. Chẳng vậy dưới 

triều Lý, dân-tộc Việt-nam đã ra mặt đối-thủ với Bắc-phương mơi ngày 

khuyếch-trương thêm lực lượng ra ngoài bốn cói, phía trên ta 

tỏa-triết dằn uy-thế của giống Hán, phía dưới chể-ngự được dần 

Chiêm và các dân tộc phương Nam cho nên ngày dân tốc Việt-nam 
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quy-tụ đông đúc tại Thăng-Long là ngày chổng ta bắt đầu hùng 

cường, dẫu rằng tử triều Lý đến ngày nay chứng ta trải nhiều cuộc 

hưng-vong thành bại. Nhưng cuộc hưng-vong thành bại, chĩ mối 

ngày càng giúp chúng ta thêm phần già dặn, vứng chắc đề cổ 
thề đưomg-dầu với những tình thể gay go hcm. Những biến chuyền 

chính-trị sau này đá dẫn chứng cho lời biện-thuyết trên đầy. 

5.— Lịch-sử thành Đmi-La.— Thành Đại-La trước khi 

dồi làm Thăng-Long-thằnh có gỉ đáng đề ý ? 

Khi nước ta đang ỉệ-thuộc nhà Đưố-ng năm 767 hai nước 

Côn-Luân và Đồ-Bà (?) đến cướp phá đưọ-c châu-thằnh. Kinh - 

lược-sứ bấy giờ là Trương-bá-Nghi cău cứu với Cao-chính-Bình 

làm Đô-úy ử Vũ-Định dem quân đến Long-Biên đánh dẹp. Xong 

việc Trương-bá-Nghi cho dắp thành Đại-La. Kích thước cao rộng 

thể nào trang trên đầy dã nói. 

Vì có công trong việc dẹp quân Côn-Luần và Đồ - Bà nên 

Cao-chính-Bình được cử vào nhiệm-vụ điều-khiền An-nam đô-hộ- 

phủ. Nhưng sau vì chế-độ Cao - chính - Binh quá tàn nhấn nên 

các ông Phùng-Hưng, Đỗ-anh-Hàn nồi lên chống lại. Cao- 

chính-Bình Ịo mà chết. 

Năm 971 vua Tẩn cho Triệu-Xưomg sang thay. Một bẹ Triệu- 

Xương vố-về dần chứng, một bề cho đắp thêm La-Thành. 

Năm 808 Trưcmg-Chu sang thay Triệu-Xưomg lại một phen 

nữa thành Đại-La được xây đắp thêm. Sử không chép ró thành 

này được cao rộng thêm bao nhiêu vằ cách thức thế nào chỉ 
biết năm 824 đô-hộ là Lý-nguyên-Gia tin ờ phong thủy cho rằng 

cửa thành Đại-La có «nghịch thủy tức là sẽ có ngưừi làm phàn 

nên ròi phủ-trị dến bừ sông Tô-Lịch. 

Sách Nhất-thỗng-chí nhà Thanh chép : « Sông Tỏ-L|’ch từ 
phía Đông-Bắc phù - thành chầu Giao chuyền ra phía Tây chạy 

thẳng đển Nhuệ-Giang (Hà-Đông) tục gọi là sông Tó. Xưa có 

người tên là Tô-Lịch ở đâỵ nên đặt tên là sông Tô-Lịch, 
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Vào thời Minh-thuộc sau nằy, đầu năm Vĩnh-Lạc (1403) nhà 

Minh, Hoàng-Phức đằo thêm sông ấy roi đồi tên là Lai-Tó. Naý 

thành Hà-Nội, huyện Thọ-Xưong có của sồng ẩy là chỗ từ 
ở phía Đỏng Nhị-hà phân-lưu. 

Năm 866, Cao-Biền sang. Bấy giờ nước Nam đồi lặ Tĩnh" 

Hầi tiết-trấn bắt đầu đắp lại thành Đại-La. 

Năm 1010 vua Lý-Thái-to rời kịnh-đô từ Hoa-Lư ra 

Đại-La đoi tên là Thăng-Long. 

Nấm thứ tư đời vua Gia-Long cùa thành sau này (1805) thành 

Thăng-Long được xây-đắp lại. Chu-vi được 1958 tầm (mơi 

tầm là tám thước ta) 2 thước 5 tấc tây. Thềm thì xấy đá. 

Ngoài thành là hào sâu, nư&c chẳy quanh thành. Ngày nay do 

sự phể-hưng thành Thăng-Long không còn di-tích gì nứa. 

LÝ - THÁI - TÔN 

(/028 — 1054) 

1 — Việc tranh chiếm ngôi vua. 

2 — Việc chỉnh - trị. 

3 — Việc quần - sự. 

4 — Giặc Nùng. 

5 — Việc chình - phạt Chiêm - Thành, 

1 — Việc tranh chiếm ngôi vua.— Vua Lý - 

Thái - to vừa nằm xuống thì Lý - Triều ỉầ nơi xầy ra cuộc 

tranh giành vương - vj giứa bổn hoàng - tử. Theo ý Lý - Thái 

tồ thì Thái-Tử Phật-Mâ được lên ngôi nhưng mấy anh em là Vó- 

đức-vương, Dực-thánh-vương và Đông-chinb-vương không chịu. 

Ai cúng muốn ngôi cửu-ngú về phần mình, rọi sẵn quân đội riêng 
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các ông Hoàng vầy hám cung điện. Thật ià mọt cuộc đại náo 

kinh - thầnh thời bấy giò’. 

Trong các tTÌều thần có bọn Lý-nhần-Nghĩa bàn với thái-tử 
không còn chước nào hơn nữa là dùng giải-pháp vô-lực đề quyết 

định tình thế. Mặt trận đá dàn xong, về phía thẩi-tử, Vô-vệtướng 

quần Lê-phụng-Hiều rút gươm ch! Vô-đức-vương bảo :« Các 

người dòm ngó ngôi cao, khinh dẻ tự-quần, trên quên ơn tiên- 

đế, dưới trái nghĩa quân thần, vậy Phụng-Hiều xin tặng nhát 

gựơm này». Nói rứt lời Phụng-Hiều xông vào chém Vó - đức - 

vương. Dực-thẩnhrvương và Đông-chinh-vương khiếp uy bò chạy. 

Việc loạn chấm rứt. Thái-từ lên ngôi tức là vua Thái-tôn. Còn 

lại Đông-chinh-vương và Dực-thánh-vương xin về chịu tội. Vua 

Thái-tôn nghĩ tỉnh cốt - nhục tha tội cho cẫ hai người và cho 

khôi-phục chức vị như cú, Nhưng vì còn thắc-mắc về tấm-thuật 

của những người chung quanh từ các thần-vương đến các bề tối, 

từ đấy vua Thái-tôn hàng năm buộc các quan thi hành lễ tuyên-thệ tại 

đền Đong-Cề thuộc xã Yên-Thái giápTây-hồ cạnh thành Hà-Nội ngày 

nay : « Làm con phải hiểu, làm toi phải trang, ai bất Jitếư bất 

trung xin quỷ thần làm tội ». Ai không tới làm lễ tuyên- 

thệ phái phạt 50 trượng. 

2 — Việc chính-trị.— Thái-tỏn là một ống vua thỏng minh 

am hiều việc quân-sự và chính-trị. Ngài rất lưu tằm về mọi vấn-đềđân 

sự và cúng thương dần như vua Thái-to trước đầy. Gặp những năm mất 
mùa hay có nhiều việc bệnh dịch ngài xá thuế cho dần hằng hai ba năm. 

Về luật-pháp ngài cũng sửa đồi lại cho bớt sự gắt gao (ta hẳn nhớ 
luật-pháp của mấy tiền triều có bề quá nghiệt ngá). Đại-khái ngài 

đặt cách tra hỏi các phạm-nhần, tuyên-bố các trường-hợp giãm- 

khinh chp các người già hay vị thành-niên và cho lấy tiền đl chuộc 

tội nếu không phạm vào thập-ác. Ngài đặt niên-hiệu là Minh - 

Đạo (1042) trong khi ban-bố các chỉnh sách nhân - đạo cùa ngài. 

Với hai chữ Minh - Đạo hẳn ngài muển tỏ lòng ưu-ái nhân- 

dân và lo sửa sang đức - độ của nền quần - chủ coi 

trăm hẹ như con. Nạm sau ngài hạ lệnh bại bỏ tục muạ Hoàng- 
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nam đề làm tôi tớ (Hoằng-nam là người từ 18 tuồi trờ lên). 

Ngài cho dóc tiền Minh-Đạo đê tiện việc chi tiêu trong dân gian 

vấ ngài đặt nhà trạm dề chạy công - vấn, chia đưừng quan lộ 
ra từng cung cho thuận tiện vằ mau lẹ mọi việc giao-thông. 

Trong cuug Thái-tôn đặt hậu và phi 13 người, vũ nứ 18 

người, nhạc-kỹ 100 người. Các cung-nứ ngoài việc hầu hạ phải 

tập nghề dệt vóc gấm. 

3— Việc quân-sụ- — Dưới đời vua Thẩi-tôn cúng có nhiều 

việc dắnh dẹp bời sự rối loạn van cồn là một tình-trạng thưồ-ng- 

trực do cắc th,ừi trước đề lại, ngoại-trừ phái phong-kiến đá bắt đău 

đi dần vào khuôn khồ. Điều thất sách là nhà vua không dặt các 

quan tiết-trãn hay trẩn-thù ỉr các miền sưn-cưức và các miền Iầu- 

cận thượng-du nền quyền cai-tĩị và binh-bị đều giao hết cho các 

châu - mục hay tù-trưởng. Quyền hành của những ngưừi này 

rộng quá, nên họ hay phản-nghịch, vua Thái-tôn luôn luôn phải thần 

đi đánh dẹp. 

Nấm 1028 nhà vua lập 10 quân cấm-vệ dặt tên là Quảng- 

Thẩnh, Quang-vú, Ngự-Long, Bồng-Nhật, Đằng-Hải. Mỗi hiệu cổ 
tả-quần, hữu-quân. Mối quân có 200 người, cả thảy lằ 2000 

người lúc nào cúng thường-trực trong thành ngoài nội, trên trán 

khắc ba chữ Thiên -tử - quần. Theo Chu-khứ - Phi và Ngô . 

thời-Sĩ trong Lĩnh-Ngoại (thời Tống) và Đại-Việt Sừ-ký. (Thời 

Nguyln-Tây-scm) binh chế đời Lý phỏng theo quân phủ vệ 
dời Đường và quân Cẩm-xương đừi Tống. Đây là nhứng thần - 

quần tức là quân có tín-nhiệm dề bảo-vậ kỉnh-thành, dề phồng 

bạo-nghịch. Thứ quần này còn gọi là ihắng-quẫn hay cẵm-quân. 

Giặc Nùng_Năm Mậu-Dần (1.038) người Nùng ỞQuảng- 

Nguyên (Lạng-Sơn) thường hay nồi loạn. Đây là một thời đáng kề 
oanh-liệt nhất của người Nùng. 

Lĩnh-tụ của họ là Nùng-tỒn-Phúc người dãt Tương-Can, thuốc 

động hay châu Thạch-An cát-cứ tại châu Đảng-Ro, sát châu Quảng- 

Nguyên gom Cao-Bang và Lạng-Sơn bây giờ. Vây cánh của Phúc là 
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Nỉmg-tồn-Lộc (em ruột Phúc) thủ~lính châu Văn-Nhai (thuộc Thái- 

Nguyên) và Dương-Đạo (em vợ) thủ-lĩnh châu Vũ-Lạc (thuộc Cao-Bằng 

Lạng-Sơn). Tất cả các đất đai trên đây hợp thành châu Quảng- 

Nguyên về đời nhà Lý. Sau này Tồn-Phúc giết cả hái em dề 
chiếm hết ảnh - hưởng chánh - trị tại Quảng - Nguyên rồi 

xưng là Chiêu-Thánh Hoàng-đế, phong cho vợ làm Minh-Đức 

hoàng-hậu, con là Nùng-trí-Thông ỉàm Nam-Nha Đại-vưo-ng rồi 

đồi châu Quảng-Nguyên làm nước Tràng-Sinh. Họ Nùng sửa sang 

hỉnh-bị, bờ cối, xây thành-trì, đSn-ải cùng tuyệt-giao với triều 

Lý tử năm 1038 nghĩa là không có tiến-cống nữa. 

Hà-văn-Trinh là tù-trường ỏ" Tầy-Nông tức là huyện Tư-Nông 

ngày nay thuộc tĩnh Thái-Nguyên hồi tháng giêng năm Kỷ-máo 

là năm sau (1039) làm báo-cáo về triều Lý. 

Vua Thái - tôn liền thần đi dắnh. Nùng - tồn - Phúc 

và con là Nùng-trí-Thông bị bắt và đem về kinh xử tội còn 

vợ và một con trai nữa là Nùng-trí-Cao chạy thoát. Nùng-trí- 

Cao cúng là một kẻ có tài và có tinh-thần quật - cường nên 

hai năm sau lại lập được quần đội cùng mẹ trử -về chiếm 

châu Đảng-Ro dặt nơi này làm Đại-Lịch-quốc, Nhà Lý lại thêm 

mệt phen khó nhọc và đến lượt Nùng-trí-Cao bị bắt nhưng vua 

Thái-tôn nghĩ đá giết cha ạnh Nùng-trí-Cao rồi không nỡ hại 

Trí-Cao nữa cho trở về làm Quảng-Nguyên-Mục, sau gia phong 

hàm Thái-Bảo. 

Năm Mậu-Tí (1048) Nùng - trí - Cao lại phản, tự xưng 

phen nữa là Nhẳn-huệ hoàng-đế, lấy quốc-hiệu là Đại-Nam. Quan 

Thẩi-Uy cùa triều Lý là Quách-Thịnh-Dật đem quân lên dánh 

khồng có kết-quả. Nùng-trí-Cao tính chuyện nương dựa vào Tống- 

Triều có cử người qua tiến cống và xin phụ-thuộc, Tống-Triều không 

thuận. Kề ra họ Nùng cũng rất khôn ngoan trong ý-dịnh lợi-dụng sự 
mâu-thuan giữa Bắc-phương và Nam-phương sẵn có tự ngàn nấm 

trườc dề xây dựng cho «quốc-gia Nùng» một dịa-vị trung-gian 

giữa hai lực-lượng, mặc dầu họ Nùng bấy giò' chưa có một 

thực-lực vững chắc. Còn Tống-triền không, chấp thuận lời 
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thĩnh-cầu của họ Nùng hẳn vì .thấy từ nhà Ngô dấy nghiệp 

qua tới mấy triều-đại sau dấn phương Nam đẵ thành một_khối 

chặt-chẽ, đá tiến hộa và có một sức mạnh đáng kiêng nề, việc 

thừa nhận quốc-gia Nùug có thề phát sinh la sự thù-oán và 

bất-hòa với Lý-triều. 

Vào khoảng tháng 10 năm 1052, họ Nùng bất mán liền hám Tân. 

châu và Ung-Chấu, chiếm được tất cả 8 châu (các chằu : Hoành, Quí, 

Cung, Tàm, Đằng, Ngô, Khang, Đoan) thuộc Quảng-đông và Quảng- 

Tầy làm cho Tống triều phải xúc-động. Vua nhà Tống toan nhờ 
nhà Lý đánh dẹp hộ, nhưng tướng Tống là Địch - Thanh can 

ngăn lẩy lẽ có một mình Trí-Cao mà binh dội lương Quàng 

không thề chế-ngự được phải nhò- ngoại-quốc diệt-trừ sê là 

một điều quổc-sĩ. Việc này có thề đưa lại nhiều ảnh-hưởng khác không 

kém phần tai-hại là sê sinh mối biển-loạn khấc, hoặc trong nội- 

bộ của Tống triều hoặc ở ngoài biên. Vua Tống cho là phải 

rồi cử bọn Dư-Tĩnh và Tôn-Miện đem quần đi đánh Trí-Cao. 

Bọn này làm không nồi việc, vua Tống và triều đình càng thêm 

lo. Trước Sự lúng túng của Tống triều, Nùng-trí-Cao lại dâng 

biều xin làm Tiết - độ - sứ châu Ung và châu Quí. Vua 

Tống đá toan ưng thuận cho êm. Thêm phen nứa Địch-Thanh 

phản-đối và tình .nguyện di đánh Trí-Cao, vúa Tống phong Địch' 

Thanh làm Quảng'Nam Tuyên-phủ-sứ, 

Bấy giờ, quân cùa Dư-Tĩnh và Tôn-Miện dang đóng ờ 
Liễu-Châu, địa-hạt Tân-Châu thuộc Quảng-Tây. Tháng chạp 

năm 1052 quân Địch-Thanh đến Quảng-Nam hợp với quần của 

bọn Dư-Tính, Tôn-Miện. Địch-Thanh hạ lệnh bất động đẽ xem 

xét tình thế và định kế'hoạch. Trong lúc này quan Kiềm-hạt Quảng- 

Tây là Trần-Thự không tuân tướng-Iệnh cứ đem quần đi đánh 

Tri-Cão và bị bại. Địch-Thanh đem chém Trần-Thự rồi cho quân 

nghỉ 10 ngày. Trí-Cao bởi thắng trận nhiều lần sính khinh đjch và 

không lo dề phòng bất ngờ bj Địch'Thanh tấn công tại cửa Cốn-Lôn 

(thuộc phủ Nạm-Ninh). Trong khi chiến-cuọc đang diln-hành, 

Địch-Thanh dùng quân kỵ đánh vào hai bên sườn quẫn Trí-Cao. 
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Bọn tướng tá Nùng là Hoàng-sư-Mật, Nùng-kiến-Trupg chết tứj 

157 người, còn quân sĩ bị hại tó*i hàng vạn và tan vỡ hết. 

Trí-Cao giữa lúc cùng đường thà lửa đốt thành chạy trốn qua sỏng 

Hựp-giang sang nước Đại-Lý (thuộc Vần-Nam) bị ngưừi Đại-Lý bắt 

đưực chém đầu đem nộp cho nhà Tống. 

Theo Đại-Nam Việt-sử Nguyễn-văn-Tố nói : hại năm sau Dư- 

Tĩnh được phong làm Kinh-Chế Quạng-Tây có nhiệm - vụ đi 

bắt Trí-Cao. Dư-Tĩnh phái Tiêu-chú là Đô-Giám qua đưừng 

Bặc-Ma đi tìm họ Nùng và dư - đảng chl có bắt được mẹ 
Trí-Cao, em là Trí-Quang, con là Kế-Tông và Kế-Phụng lại 

mộ người Bại-Lý theo rói Trí-Cao. Bẩy giô' Trí-Cao đá chết ừ 
Đại-Lý. Họ chặt đầu Trí-Cao đem' về kinh-sư. Thẳn nhân của 

Trí-Cao sau cũng bị giết hết. Từ đó, tại biên-giới Hoa-Việt 
không có sự quẩy nhiễu của người Nùng nữa. 

Thêm một Vài sử-liệu về Nùng-Trí-Cao : 

Trên đây chứng tôi dã kl qua về sự phản-động của tù-tiưừng 

Đàng-Ro (Cao-Bằng) Nùng-Ton-Phúc sau khi nhà Lý (1010-1225) 

di làm chủ giang-san Đại-Cồ-Việt ngót 20 nạm. 

Theo Sông - Bằng trong Tri-Tần số (95 — 96) khi nhà 

Lý khởt xong nghiệp lứn, khắp trong nước còn nhiều ngưừi 

mượn cứ phù Lê nồi lên làm loạn, lựi-dụng cảm - tình của nhẫn 

dằn đối vó’i chiến công ví-đại của Lê-Đại-Hành ờ Bạch-Đằng và 

Chi-Lấng hồi tháng ba Tần-Tị (981). Gia đỉnh Nùng-Tồn-Phổc cũng 

di vào cái thế nhấn tầm thừi dó chưa ằn-định, nhảy ra tranh 

hùng tranh bá, tuyên bố có mục-đích trung-hưng nhà Tiền-Lê. Năm 

Mậu-dăn (1038) họ Nùng dựng nghĩa-kỳ, hưng binh từ Cao-Bằng về 
dánhphá Thằng-Long. Sau 6 tháng tranh đấu Chiêu-Thánh Hoàng-dế 
cùng con là Nùng-trí-Thông trúng kể thất trận rồi bị bêu đầu tại 
Thăng-Long. 

Tháng ba nấm Tân-Ti (1041) tức là ba nẵnri sau Nàng' 

trí-Cao con chót của vua «nước Tràng-Sinh * cùng mẹ lại lo 

khói phục phụ-nghiệp đ|t Ta Đại-Lich-quỐq. Nhà Lý phái Lê* 



NHÀ LÝ 349 

phụng-Hiều đề binh lên Cao-Bang. Lại đến lượt Cao thất cơ bị 
bắt giãi về kỉnh. 

Lý-Thắi-tôn không giết Cao "vì Ngài có ý muốn thu Luớng 

Quảng mà nước Nam mất với Tàu cuối đời Triệu 207-111 

trưó-c Tây-Iịch (l). Bình Chiêm, đánh Lào, ngài đá có ba hồ 
tướng : Lý-thường-Kiệt, Lý-nhần-Nghĩa, Lê-phụng-Hilu, nhưng 

thực-hành việc thôn tính Lưỡng-Quảng phải có người hièu ró 

địa-thể, cách dụng-bỉnh trong các miền biên-giới và tình-hlnh cùa dằn 

quấn nhà Tống. Ngài xét không ai hon Nùng-trí-Cao vì họ Nùng 

sinh trưởng vào khoảng đất giữa hai biên-khu Nam-Bắc. 

Không trị tội, nhà vua lại phong cho Cao làm Quảng-uyên- 

Mục và thêm một ần sủng đặc-biệt nữa là dứng làm chủ hôn 

cho Cao kết duyên vời Tạ-vân-Anh con gái Đô-thống Tạ- 

đình-Hồ. 

Thất-cơ phải tồng quyền, nhưng ông Hoàng vong quốc ấy, 

vấn không say nhan-sắc, vấn không mè cái vinh-hoa nô-lệ. Cao sõng ở 
Thăng - Long 6 năm ròng, nuốt tủi ngậm sầu chò’ cơ hội và khi đố 
Cao cúng như ai ba nẵm một lần ra thề trung thầnh với nhà 

Lý Ờ đền ĐSng-cồ, (làng Yên-thái, Hanoi) và .cúng dự vào các 

cuộc đánh Lào binh Chiêm của Lý triều lập được nhiều chiến 

cỗng oanh-liệt. 

Cuối năm ỊVĨậu-Tí (104Ò). Lý-Thái-tôn phái Cao đi dẹp loạn ở 
Bình-gia (tức Phó-Bình-gia thuộc Lạng-Sơn) sau khi ca khúc Khải' 
hoàn, con hùm thiêng của Việt-Bắc liền chạy thằng về rừng 

rặm (Bẫng-Ro). Ở đây những tướng tẩ cú vẫn chờ Cao : 

Hoàng-sư-Mật, Đoàn - Hồng, Nguyễn-dư-Khợơng, Đinh-ứng- 

Long v.v... 'rồi lực lượng Nùng lại bốc lền như gió bão. 

Cao lại xưng mình là Quốc-trưởng Đại-Nam, lấy hiệu là 

Nhân-Huệ Hoàng-đế. Lý triều sai Thái-úy Quẩch-íhịnh-Dật đem 

binh hỏi tội, Quách bị tướng Đinh-ứng-Long đánh bại. Nhưng 

(1) Theo quan-niệm của cò-sừ thi Nam-Việt dưới đời Triậu-Đà là nưức 

cùa chúng ta. Ttện đây, cbúng tôi 4ã cộ dịp phù-nhận quan-niệm này. 
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lức nằy con mắt của Cao lại nhìn về Trung-quố<; gi ứa lúc 

Tống đang gây binh đao với Tấy-liêu. Cao cỗ một pháp-sư lợi 

hại là Quách-đầu-Đà giúp sức liền dem quằn đánh thẳng miền 

Hoa-Nam (Ung-Châu) chiếm luôn được 8 châu : Hoành, Quý, 

Cung. Tầm, Đằng, Ngô, Khang, Đoan thuộc địa hạt Quảng-Tây. 

Tống triều như bị sét đánh ngang tai. Họ khồDg ngừ một 
dần họ coi lằ man mọi lại làm nềi việc kinh thiên, động dịa đó. 

Vua Tống-Nhần-tôn liền cử hai hồ-oai tướng quân Dư-Tĩnh 

và Tôn-Miện mở cuộc Nam-chinh bị Nùng-trí-Cao thủ hiềm dánh 

Tống-quấn tan tành trong một trận. Nểu so lực lượng thì quân 

số nhà Tống dông gấp năm gấp mười. Thanh-thế của Cao dã lớn 

từ dó lại càng lờn thêm rồi Cao dâng s& xin vua Tống phong cho 

chức Tiểt-độ-sứ chầu Ung và chầu Quý. 

Thắng trận dề uy-hiếp, uy-hiếp dề yêu-sách, đó là hai việc 

cùa Cao trong một lức. Có lẽ Cao muốn tạm hoán binh, hay 

nắm lẩy một nơi đề xấy dựng thực-Iực dã, chớ ổc cỏa Cao đâu 

chi thu hẹp vào hai châu Ung, Quý. Vua Tống toan ưng-thuận, 

nhưng nguyên-soái Địch-Thanh can ngăn rồi tự đem quân đì dánh 

Nùng bấy giờ đang đóng ở Côn-Luằn-Quan. Nùng-quân khinh- 

đjch không đề-phòng bị Địch-Thanh đánh úp chạy vầ Tính-Tẳy 

họp mặt được còng các tướng lĩnh. Quái-Đầu-Đà đặt trận bát- 

quái, lợi dụng được thế hiềm của rừng núi Ung-Chầu vầy khốn 

binh tướng nhà Tống trong dó có cẳ Địch-Thanh. Tống quân chỉ 
còn chờ chết vì lương - thực cạn dần. Tống triều cừ nguyên-soái 

Vương-hoài-Nữ đem dại quần đến giải vây trong dó có tiều tưỚDg 

Địch-Long con trai Địch-Thanh đẹp trai và tài hoa lỗi lạc khiến 

Đoàn-hong-Ngọc (nữ tướng của họ Nùng) phải say mê. Bị ái-tình 

chi-phối, Đoàn-hồng-Ngọc tiết-lộ bí-mật quân-cơ giữa lúc Nùng 

quần sắp toàn thắng. Thế bại được chuyền ra thế thắng, binh 

Tống hai đạo trong ngoài phá tan được quẫn Nùng. Các danh 

tướng Nùng như Đinh-ứng-Long, Quái-Đầu-Đà, Hoàng-sư-Mật, 
Vương-Phàm, Nguyễn - dư - Khương, Đoàn - Hồng đèu từ trận. 

Còn Nùng-vương mờ một đường máu chạy lạc lông sang nước 

Đại-Lý (Vận-Nam) sau bị dần bàn-dịa chém dầu nộp nhà Tống. 
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Việc này xầy ra vào đầu mùa Đồng năm Giáp-ngọ (1054). 

Bàn về Nùng-trí-Cao thể nào cho phải ? 

Cha con họ Nùng hai phen chống vóũ Lý-triều chì là do 

một tinh thần quật-cường của nhớng người anh hùng mà khí- 

thiêng sổng núi Việt-nam đá tạo nên. Nếu ta bả một bên cái 

lẽ chính-thống cùa Lý triều thỉ ta phải khách-quan mà nghĩ tằng người 

anh-hòng sinh ra dề làm những việc của người anh-hùng. Cái giá-trị của 

người anh-hung không thl lấy sự thành bại mà quyểt-dịnh cũng 

như không thề bào họ đừng lầm nhứng việc thuộc sở-thích, 

sở-năng • cùa họ. Ta chỉ có quyền xét ằnh-hưởng cùa họ đối vớị 
nhần dần, thời thể mà thôi. 

Lăn cuối cùng của Nùng-trí-Cao trơ về Đẳng-Ro khống thề coi là 

một tội đối vó-i dần ta vỉ khống còn gỉ vô-lý bằng sự nhốt con hùm 

thiêng vào cũi, cúng ủhư bắt họ lậ-thuộc về mình đề phụng-sự mình. 

Huống-hồ lần xưng-hùng, xưng-bá của Nùng sau này lại không phải dề 
chống với Lý-triều mà chỉ do họ muốn đọc lập ở một vùng sơn-cước. 

Việc đẩnh lại Quách-thịnh-Dật ch! có thl coi là một việc tự-vệ bởi khi 

đó Nùng quay giáo không phải về phương Nam mà về phương Bắc. 

Việc chiếm & chầu thuộc Quảng - Tấy cùa Trung-Quốc, việc 

vầy khốn Địch-Thanh trong rừng núi Ưng-Chầu cồn làm sáng ngời 

dầu sau này thất bại vỉ trái cim bong bột của nữ tướng 

Đoàn - Hồng van không thề lim mờ phai uy-danh của họ Nùng, dồng 

thời lại còn làm tăng thanh thế của giống người phương Nam. 

Phầi chi họ Nùng thắng được trận này sự-nghiập. của họ Nùng 

có lé không biết đến đâu mà lường đươc. Hơn nứa Nùng là 

một dần tộc thilu-số, nhưng vấn lằ con dần đất Việt, sống trên 

đất Việt, cùng hòa mẩu với chúng ta trước sự hưng - vong của 

lịch-sử thì đối với ngoại - bang hành-dộng của Nùng có thề coi 

là hành-động của giống người Việt. Nó tỏ rằng nước Nam tuy 

nhỏ nhưng thời nào cúng sản-xuất được nhiều anh-hùng hào-kiệi. Ngoài 

ra ta còn phải tôn kính họ Nùng do cái ưó-c-vọng lớn lao muốn thôn tính 

miền Lưỡng - Quảng dău việc này không may phải thất bại. Quân cô 

thể yếu mà dẩm làm cái tăy trời thì quả họ Nùng đá có cái óc iíùm 

trời rồi. Vua Quang-Trung sau này cũng có cái mộng dằng lại 
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Lướng-Quẳng cho người Việt tiếc rằng mộng lớn sạp thành-tựu 

thì người anh-hùng dần-tộc sớm đi về thiên-cồ. Dù sao cúng là 

một câu trà lời sừ-gia Lê-văn-Hưu khi phê-bình hai bà Trưng 

đá hết lời mắng nhiếc đám nam-nhi chúng ta « hơn một nghìn 

năm bỗ tay làm iôt tớ ngựòrỉ Tầũ». 

Ngày nay qua thăm sông Bằng núi Liễu (Cao - Bằng) nhớ 
đến Nùng-trí-Cao ai mà có thề ngăn-đứợc mối cảm-tưởng đó ? 

Dẹp Chiêm-Thành — Nhà Lý dấy nghiệp dá được 10 
năm, dân Chiêm nhấn dịp bền Giao"Châu thay đềi ngôi vua liền bỗ 
việc tiến cõng và thồng sứ. Hon thế nữa, quằn Chiêm lại cồn 

luốn quấy nhiễu các vùng duyên-hải của chúng ta. Nấm Giáp-Thân 

(1044) sau khi sửa soạn được binh thuyền, lưong-thực vua Lý- 

Thái-tôn ngự-giá đánh Chiêm-Thành. Hai quân gặp nhau Ờ phía 

Nam sồng Ngũ-Bo (?). Quân Giao-Châu đánh tràn sang, khí-thể 
hăng hái quá quẳn Chiêm bố chạy. 5.000 quần Chiêm và 30 con 

voi bị bắt. Ngay khi đó trong nội-bộ của Chiêm xầy ra việc bội- 

phẳn : tướng Chiêm là Quách-Gia-Di hạ-sẩt quốc-vưong Xạ-Đầu- 

roi xin hàng. Thắng trận quần ta chém giết dần Chiêm rất nhiều, 

vua Thái-Tốn vốn mộ đạo Từ-Bi không đành lòng kéo dài thẳm 

cành núi xưomg sông máu phải thiết - quằn - luật mới chấm rứt 

được cuộc tàn sát nầy. 

Thái-Tỗn tiến đến thành Phật-Thệ bẩy giò’ là quốc-đô của 

Chiêm-Thành (thuộc lằng Nguyệt-Hậu, huyện Hương-Thủy tĩnh 

Thừa-Thiên) bắt dưực vưong-phi Mị-Ê và một số cung nử Chàm 

đem về nước. Thuyền ngự về tới hạt Hà-Nam, Thái-Tôn đòi Mị- 

Ê sang chầu nhưng tuyệt vọng về tình nhà nỗi nước, người đàn bà 

tiết tháo ấy quấn chăn chiên lăn xuống sống tự van. Ngày nay 

bên bừ sông Chầu-Giang, cạnh tỉnh'lỵ Hà-Nam ngưừi ta có dựng 

một ngôi đền đề thờ người tiết-phụ đó. 

Số 5.000 người bị bắt về Giao-Chầu sau dược triều đình 

nhà Lý cấp ruộng dất dề lập ấp sinh sõng. 

Thẩi-ton ở ngôi đưọ-c 27 năm, mất năm Giáp-Ngọ (1054) 

thộ 55 tuồi. 
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HI — LÝ - THẨNH - TÔN 

(1054 - 1072) 

/ — Việc chính - trị. 

2 — Việc linh - chể. 

3 — Việc mờ mang Phật - giáo cà Nho - giáo. 

4 — Vua Lý - Thánh - tôn đánh Chiêm - Thành. 

5 — Tục đảnh cầu dưới đời -Lý, 

6 — Đỉa - giới của nước ta dưới đời Lý tíà chính - 

sách Bác - Thùy. 

Kế nghiệp vua Thái-tồn là thái'từ Nhật-tôn tức là vua Thánh-tôn 

lấy niên-hiệu đầu tiên là Long-Thụy Thái-Bình (1054-1058) đặt quốc- 

hiệu là Đại-Việt. Nước ta ngót một trăm năm đến bấy giờ vấn 

gọi là Đại-Co-Việt. 

Vua Thẩnh-tồn nồi tiếng là một vị anh-quằn và có nhiều 

đức-độ. Chính-trị của Ngài lấy sự thương dân như con lằm cấn-bản. 

1— Việc chính-trị-Thẩng tư năm Bính-Thân (1056) ngài 

ban chiếu khuyên dân làm ruộng. Tháng tám Kỷ-Hợi (1059) ngài cho 

chế triều-phục. Các quan phải đội khấn bịt đầu, đi hài có bí-tất vào 

chầu cho được trang-nghỉêm. Ngài lập điện Thủy-tinh, điện Thiên- 

Quang. Quan-triều thì có chức Phụ-quốc Thái-úy, Giẩs-nghị-dại- 

phu, Tả hứu lang-trung, Viên-ngoại-lang, Khu-mật-sứ, Kim-ngô, Lĩnh- 

Binh. Triều -đại của ngài kề ra đến bấy giờ là vãn-vật hơn cả 
và tiến dần đến chơ vẻ-vang (Khâm-đjnh Việt-sừ quyền 3 tờ 
23 b). 

Tháng tư năm Canh - Tuất (1070) trời làm đạỉ hạn ngài cho 

lấy tiền của và thổc trong kho chần-cấp cho dân (Khầm-đjnh Việt 
ệử Quyền 3 tờ 29). Ngài đặt ra tiền dưỡng-liêm dề tránh sự sa 
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ngã cho quan lại. Nấm Đinh-Mùi (ĩ 067) ngài cho Nguyễn-Trọng- 

Hòa và Bạng-Thế-Tư làm đò-hộ-phủ sĩ-sư, đồi 10 ngưò-i thủ-gia, 

làm lại án-ngục. Ngài baa cho Trọng-Hòa và Thế-Tư mơi năm 

mơi người 50 quan tiền và 100 bó thóc, cá và muối tùy tiện đủ 
dùng.Mỗi người ngục-lại mối năm đưọ-c 20 quan tiền và 100 bổ 
thóc dề nuôi tính trong sạch cho các hlnh-quan. 

(Về việc dưõ-ng-liêrriị Ngô-ngọ-Phong, tức Ngô-thời-Sĩ nói : 

dưới đời nhà Lý các quan trong ngoài đều không có cãp bồng. 

Quan trong thì thỉnh thoảng đưọ-c ban thuỏng. Quan ngoài thỉ 
dưực. dân mơi dịa-phưo-ng tùy tiện đặt người thu những thuế điền 

thồ, bò-, đập dề cung cấplv_Quan phải dạy dần cày cấy, thả cá dê 

cùng hưởng lựi. Đến bầy giò- hình-quan mới có lưưng bong). 

Đối với các phạm-nhân ngài cũng mả Iượ-ng khoan-hong, cho 

ăn mặc đầy đủ. Năm Tân-Ho-i (1071) ngài dịnh lệ chuộc tội bằng 

tiền tùy theo nặng nhẹ. Về vấn-đề này năm 1028-1054 trong đừi vua 

Lý Thắi-tôn đẵ lập thành iệ, vua Tnấnh-tôn sau nầy chỉ sửa đoi 

lại mà thói. 

2 — Việc hinh-chễ.— Vẽ vô-bị, tuy nước dưọ-c thẩi- 

bình nghi cũng rất lưu-ý đến. Năm Kỷ - Hựi ( 1059) ngài 

djnh các hiệu - quân là : Ngũ - Long, Vó - Thắng, Long - Đức, 

Thần-Điện, Bồng-Thánh, Bảo-Thắng, Hùng-Lưọ-c và Vạn-Tiập. 

Mãi hiệu chia ra tả hữu, tiền hậu tức là 4 bộ. Bốn bọ họp lại thành 

100 đội, có lính kv và lính bẳn đá. Do sự bố xung này số cấm-quằn 

dếả dời vua Thánh-tôn gần tăng gấp đôi ; còn thứ binh sĩ đl giử 
an-ninh, trật-tự trong nước và đề chống xẳm-lấng không có số nhất- 

định. Người dẳn đến tuồi phải di lính một thò-i hạn ngắn và có lé 

như dưới đửi nhà Đinh họ được luần-phỉên đề vừa làm bcn phận 

vứi Nhà-Nước, vừa làm việc gia-đình, tức là họ vừa là lính vừa 

là nông dầa. Việc này gọi lằ « đi phen ». Trong khi di phen, họ 
đóng ỏ- các phủ, huyện, châu đề phòng khi dộng-dụng. Hạng lính 

này dĩ-nhiên đông hưn lính cấm-vệ nhiều, nhưng tập-Iuyện ít ỏi hcra, 

Theo Vân-Đùi loại-ngứ của Lê-quý-Đôn quyền IV tò- 42 a 

Thẩi-diẹn-Khánh là quan nhà Tống làm tri-c.hầu ỏ- Hoạt-Châu (chắc 
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là gần biên-giới nưó-c ta) có dầng lên vua Tống-Thăn-tôn (1068- 

1085) cuốn Annam hành-quần-pháp bắt dược của triều Lý. Tkeo 

sách này binh-đội triều Lý dược tồ-chức như sau dây, và chúng tôi 

ngờ rằng việc tăng-cường binh-dội này đã phát xuất dưới hai triều 

Thái-tôn và Thánh-tôn là thời-kỳ nước ta mạnh và phát - đạt 

hơn cả : 

— Chính-binh là các đơn-vị xử-đụng cung tên và ky-má do 

9 phủ tướng thống-xuất. Các đơn-vị này có một trăm đội. Mỗi đội 

ch ia ra 4 bộ ; Tả, hữu, tiền, hậu. 

— Quân trú-chíến tức là quân chiến đấu trong khi dóng giữ. 

— Quấn thác-chiến là quần dùng vào việc tấn-công (Mỗi 

tướng dều có bộ kỵ binh và khí-giới như nhau). 

— Phiên-binh thì đặt tửng dội riêng dề đề phòng sự bất trắc, 

(hạng già yếu đl giữ ìhành). 

Do các tài-liệu này ta thấy binh-chế đời Lý có một đặc - sắc 

nhất là biết xử-dụng kỵ-binh nó có giẩ-trị hay không thì coi 

cuộc phạt Tống binh Chiêm liên tiếp sau này đủ ró. Ngoài ra 

ta lại thấy nhà Tống phải bắt chước binh-chế cùa nhà Lý thl càng 

có thề tin biuh-chế của chúng tã thuở ấy hẳn là hoàn-bị lắm. Tóm 

lại có thl nổi vào hạ-bán thế kỷ thứ 1 1 nước ta mạnh về quân-sự 
bậc nhất ở Đông-Nam Á-Chằu. 

3 — Việc mở mang Phật - giảo và Nho - giáo,— Khi 

Thánh-tôn ỉàiỊi vua được 2 tháng, tháng giêng năm Ãt-Vị, (1055) 

ngài cho sửa các miếu trong đại-nội. Mùa đông năm Đinh - Dậu 

(1058) ngài cho sửa cửa Tường-Phù (tức là cửa Đông thành 

Thăng-Long dựng lên từ năm thứ nhất hiệu Thuận-Thiên) (1010). 

Tháng tám năm Canh-Tý (1060) ngài cho làm hành - cung Ờ bên 

cạnh ho Dầm-Bằm (Tây-Ho) dề thỉnh thoảng ngự ra xem đánh cá. 

Tháng chín năm Bính-Ngọ (1066) ngài sai lang-tướng Qudch-Mậu 

dựng một cái tháp ở núi Tiên-Du (Bắc-Ninh). Năm Canh-Tuất 

(1070) ngài cho dựng diện Tử-thần, Tháng giêng năm Tân-Hợi 

(1071) ngài viết chữ Phật vào tấm bia dài một trượng 6 thước 
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Ờ chùa Tiên-Du. Tháng tám năm Canh-Tuất (1070) hiệu Thần-Vũ 

thứ hai, ngài cho xây miếu thồ1 Khồng-Từ là ông tò đạo Nho tại 

phía Nam thành Thăng-Long (Hanoi) tô tượng Chu-Công, Khong-tử 
và tượng tứ phối (bốn vị phối-hưởng là Nhan - tử, Tấng - tử, 

Tử-Tư và Mạnh-tử) vé tượng Thất thập nhj hiền (72 người 

học tĩồ giỗi của đức Khống). Xét ra việc xầy dựng Văn miếu 

và đúc tượng này là lần đầu-tiên có ở nước ta- Đề cồ-sứy Nho- 

giáo dược mảnh-liệt xuân thư nhị kỳ triều - đỉnh cho cúng - tế 
Khồng-tử và chư-hiền rất long-trọng. Nhà vua lấy ngày thượng- 

đình tế ở Văn - miếu. Các quan ngày trung - dinh tế Ờ văn - chl 

hàng tình. Dân lấy ngày hạ - đình tế ở vấn - chl hàng xá. Văn 

miếu lại còn là nơi học-tập của các hoàng'tử. 

Theo sự nhận-xét của chúng tôi thì nhà Lý mò* nưóx nấm 

1010, sáu mươi năm sau việc tôn thờ Khồng' tử và sùng-bái 

chư-hiền mới dược thịnh - đạt ró-rệt. Như vậy đạo Nho đã đi 

sau đạo Phật nhưng bắt đầu có đà tiến - triền từ bấy giờ. 

Một việc cứng cỏi về ngoại-gìao dưới đời Lý-Thánh-tôn: 

mùa xuằn năm Canh-Tý (1060) chức Mục Ờ Lạng - Châu (Lạng- 

Sơn) là Thần - Thiệu - Thái duỗi theo những quần trốn tránh 

sang cói Tống, bắt được chức chl-huy sứ của nhà Tống là Dương- 

Bảo-Tài và sĩ-tốt, trầu ngựa dem về. Đếa tháng bầy quần Tổng 

sang xầm lẩn không được, bèn sai Lại-Bộ thị-Iang là Dư-Tĩnh 

đến Châu Ung mở cuộc hội-nghị với nhà Lý. Vua Lý sai Phi- 

Gia-Hựu đi dự. Dư-Tĩnh tặng Giạ-Hựư nhiều quý vật và đưa 

thư xin trà lại Bảo-Tài, vua ta không chịu (Đại-Việt sử - ký 

toàn thư quyền 3 tờ 25b) đủ ró bấy giờ nước ta dù nhỗ mà đã 

dám nhìn thẳng vào mặt nhà Tống roi trong cuộc dàm - phẩn 

ngoại - giao ta đã có những cử - chỉ ngang - tàng đối với họ. 

Không mạnh quân-sự tất nhiên không thề hùng về ngoại - giao 

được lằ thế- 

4— Vua Lý-Thảnh-tôn đánh Chiêm-Thành— Sau khi 

vua Đinh-Tiên-Hoàng lập xong nền thống-nhất, như trên dá nói, 

Nhật-Khánh là một trong 12 sứ-quân bị bại chạy qua Chiêm- 
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Thành xui Chiêm đem quân tấn công vào đất Việt. Hơn một 

ngàn chiến thuyền Chiêm nấm Kỷ-Máo (979) tiến đến cửa Đại- 

An tức là cửa sông Đáy thuộc hải-phận Ninh-Bỉnh, Nam-Định chẳng 

may bị báo đánh chim. Nhật-Khánh cùng một phần lớn quân 

Chiêm làm mồi cho cá. Quằn Chiêm không bị đánh mằ tan, 

đáng tiếc cho kinh-cỉô Hoa-Lir mất cơ-hội ghi một vài chiến- 

công oanh-liệt của giống nòi Việt-nam vào Lịch-sử. 

Đến Lê-Hoàn lên ngôi, sứ-già Đại-Việt là Từ-Mục và 

Ngô-tử-Canh sang giao-hiểu bị Chiêm g!ữ lại. Vua Tiền-Lê 

nồi giận rồi thành-trl, tông-miếu của vuạ Chiêm một phen bị san 

phẳng, đồng thời một số con dần Chiêm phải theo ngọn cờ 
chiển-thắng về làm Iưu-dần dùng vào việc khln-hoang ĩr các 

dồn-điền của ta. 

Đó là cuộc Nam-chinh dầu-tiên của chúng ta và cúng là dịp 

dầu-tiên dân Chiêm-Thành kiệt-hiệt, phú-ciròng từ dầu Tây-lịch 

ký-nguyên biết mùi chiến-bại với Việt-tộc. 

Vua Thái-tS nhà Lý lên ngôi, Chiêm-Thành chịu xưng 

than nạp cống roi Chiêm bị nội-loạn, con vua cháu chúa giành 

nhau địa-vị nên Nam-thùy của ta bớt đưọc sự quoy đảo trong 

một thừi-gian. Nhưng sau ít lầu, Chiêm bò cống luôn 16 năm 

và lại tiếp-tục gằy-rổi ỏ’ ven biền của ta. Vua Thái-tôn năm 

1044 thân chinh vào Chiêm-qnốc, giết chúa Sạ-Đầu, bắt 30 con 

voi, 5.000 dần và giết gần ba vạn người không kề sõ cung-nhân 

nhạc-nữ đem về nước. 

Dĩ-nhiên Chiêm lại hằng, nhưng sự hàng-phục cùa Chiêm 

bao giừ cũng ngắn-ngửi bởi họ là một dân-tộc có óc quật- 

cường rất mạnh, và trí phục-thù rất bền-bỉ ? 

Năm 1065-1069, Chiêm bò cống, vua Thánh-tôn nối nghiểp 

phụ-vưong lại đem quần Nam-chinh. Nhưng một vài sử-gia cho 

rằng tời giai-doạn Lịch-sừ này cuộc bình Chiêm chẳng phải riêng 

vl việc đoạn-tuyệt giao-hiễu, mà vì Đại-Việt bắt đầu thi-hành 

chính-sấch đế-quốe, dựa vào chơ Chiêm có tinh-thần bất-khuất dổi 
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với Đại-Việt và lại lén-lút thần-phục nhà Tống. Cùng một nhịp 

với các vua kế-tiếp sau này, ta thấy dân-tộc Việt-nam cố-gắng 

cưa quậy chằng những về miền Nam lại còn lo bành-trướng cả 

ve phương Bắc. (Xin coi bài nói về. chánh-sách Bắc-thùy của nhà 

Lý dưới đây). 

Từ Chiêm-vương Chế-Củ (Rudravarman III) được vua Tống 

nầng-đỡ ban cho ngựa trắng và cho phép mua lừa ơ Quẳng-Châu, 

Chiêm không tiểp-tục nạp cống nữa. Mọi hầnh-động của Chiêm 

đều lọt hết vào con mắt của dân Việt một cách khiêu-khích. 

Cũng lúc này (1068) vua Lý-Thánh-tôn sửa-soạn thêm 

chiển-thuyền (vỉệc giao-thông từ thành Phật-Thệ tới Giao-Chỉ bằng 

đường núi theo lời sứ Chiêm tâu vời vua Tống phải 40 ngày). 

(1074). Vua Tiền-Lê trước dây có đào Tân-cảng và sửa-chữa 

đường-sá. Nhưng, xem vậy, dùng thủy-dạo vẫn dễ-dàng cho việc 

chuyền quân hơn). Lực-lượr.g quần-sự của Lý-tíiều có chừng 5 

vạn, Lý-thường-Kiệt dược làm Đạỉ-tơớng di t;ên-phong, em 

Thường-Kiệt là Thường-Hiển giữ chức Tán-kv Vũ-Ưý. Mỗi 

chiến-hạm chở 250 tên quân và lương-thực, tất cả có 200 chiếc. 

ơ lại triềụ bấy giờ có Y-Lan Thái-phi và TKáí-sư Lý- 

đạo-Thành trỏng coi việc nước. Bảy ngày sau khi rời khỏi 

Thăng-Long các đạo quàn Việt đá có mặt Ở Nghệ-an, ba ngày 

sau tóũ cửa Nam-giới, phía Nam núi Hồng-Lĩnh (Hà-tĩnh), hải 

phận Chiêm-thành từ dó đá hiện ra trước mắt. (Sử chép 

ngày Canh-Thân tới Nam-giới, rồng nồi lên Ở đầu thuyền Kiin- 

Phượng như lúc xuất-chinh, Lý-triều vốn tin nhiều dị-đoan cho 

là điềm tốt. Điều này có tính-cách hoang-đường, có lé sír-thần 

bịa-đặt ra đề tô-điềm cho bản-triều thuở đó). Năm ngày sau, 

quần ta đến cửa Nhật-Lậ là nơi tập-trung của thủy-quân Chiêm 

bởi Chiêm có những dãy núi « xương sirờu » cao - ngất ngăn- 

cản đường bộ từ Giao-chỉ vào cói Chiêm : ngoài núi Hoành' 

sơn ờ cực Bắc, có núi Hải-vân ở phía Nam Thuận-hóa, 

núi Đại-Lánh ờ phía Nam Phú-ỵên, giữa các dấy núi này là 

đồng-bằng của dân Chiêm. Hình như sự giao-thỏng của dân 
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Chiêm từ ncri này qua nơi khắc cũng bằng dường thủy và về 
phương-diện quân-sự, Chiêm chỉ cần giữ mặt biền hơn cả, tin 

tưởng vào các đèo núi ảậ ià những bức tường thành thiên 

nhiên Tồi. 

Tại Nhật-Lệ, thùy-quân Chiêm xồng ra cản dường. Tướng 

của ta là Hoàng-Kiện đánh tan rồi qụân ta thẳng tiến về phía 

Nam không bị ngăn trơ, mục-dích 'của tạ là tiến thẳng tới 

thành Phật-thệ phá kinh-đô và bắt Quốc-vương. Bốn ngày sau 

nứa ta dến cửa Tư-Dung nay gội là Tư-Hiền lầ cửa sống vào 

các phá và sông thuộc xứ O-ly (Thuận-Hóa). Từ cừạ Tư-Dung 

dến cửa Thì-Nại thuộc Qui-nhơn ta mất ba ngày nứa, tính tất 

cả là 26 'ngày từ Thăng-Long đến đấy. 

Thành Phật-thệ (sau gọi )à Chà-Bằn mà ta thưòng chép 

lăm ra là Đồ-Bàn) ở vào địa-phận tỉnh Blnh-định ngày nay, ba 

phía Tây-Nam-Bắc có núi che-chở, phía Đông giáp bề. Thủy 

quân cùa ta đồ-bộ ờ dây. Tướng Chiêm là Bổ-bì-đằ-la dàn trận 

trên bờ sông Tu-Mao chặn đánh. Quân ta xông lên giết dược 

Bố-bì-đà-ia và rất nhiều binh-sĩ. (Trận này đưọrc lịch-sử gọi 

là trận Tu-Maõ). 

Lý-thường-Kiệt vượt được sống Tu-Mao |ạj qua hai con 

sông nữa mới tới kinh-dả Chiêm. Đang dêm nghẹ tín quán của 

mình bại trận ờ Tu - Mao, Chế - Cù mang vợ con chạy 

trốn- Dần trong thành thấy quân Đại-Việt đển dẹu ra hàng. 

Lý-thưửng-Kiệt đem quân truy-tăm theo phía Nam. Tháng 

tư quần tạ tiến đến biên-giới Chần-lạp, qua các vùng Phan-Rang 

Phan-thiẽt ngày nay mà Chàm gọi là Pandurango. 

Vua Chiêm vốn có cựu thù vứi Chân-Lạp nên hết đường chạy 

phài ra hàng. Kết-quà Chẽ-Củ và 5 vạn quân bị cầm tù. Cuộc 

đuồi bắt vua Chiêm mất ngót một tháng. Người có công trong 

cuộc đạì-thẳng này là Lý-thường'Kiệt. 

Về việc dẩnh Chiêm dưửi dời Lý-Thánh-tôn, Dại-Việt Sử- 

ỈCỷ toàn-thư viết : « Vua Thẩnh-tồn đáuh Chiềm lầu không thắng 
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bèn quay về. Tới Chầu ‘Cư-Liêm nghe dân ca tụng bà Ngụyên- 

Phi giỏi việc triều chính nên dân nước được yên-ồn, nhà vua 

[ấy làm thẹn mang binh trờ lại Chiêm-Thành. Sau vua đánh 

bại được quân Chiêm ». 

Trong cuốn Lý-thường-Kiệt, quyln thượng, Hoằng-xuần- 

Hán cũng cho tằng việc này « hình như có sự thật » nhưng ông 

Hãn doán có lé quằn Bố-bì-đà-Ia càn được quần ta ỉr bên sông 

Tu-Mao hoặc vì sông này có nhiều cá sấu nên quần ta không 

dám qua, hoặc vì vua Chiêm trốn thoát về miền Nam nên vua 

ta. cho là chưa đạt được mục-đích. 

Việc trồ* về tới Châu Cư-Liêm cũng có thề có sự thật do 

chơ lấy dược thành Phật-Thệ vua sai Lý-thường-Kiệt truy tầm 

Chế-Củ đọ-i mái chưa thấy bắt được, vua sợ vắng mạt lâu trong 

nước không yên nên đưa một phần quân đội trơ về, nhưng tới nửa 

dường dược tin lành nên nhà vua quay lại đất Chiêm cho tới 

khi bắt được Chiêm-vương chăng ? 

Ông Hán tò vẻ ngạc-nhiên rằng Việt-sử- lược (đời Trần) 

là sách chép kỹ việc phạt Chiêm lại bò sót chi-tiết này. 

Những phút huy-hoàng của một cuộc tháng trộn.— Sau 

khi bắt được Chẽ-Củ vua Lý đái yến quần thần ngay Ờ điện 

cùa vua Chiêm. Nhầ vua thân hành múa khiên và đánh cầu 

trước hệ. Vua sai kiềm-soát tất cà cấc nhà trong và ngoài thành 

được 2560 khu, cho đốt hết. 

Tháng ấy lầ tháng năm vua ra lệnh ban-sư. 

Ngằy 19-6 Quý-Tị thuyền về dến cừa Tư-Minh,, có lẽ là 

Tư-Dung. Ngày 17-7 Tân-Dậu, đạo quân Nam-Chinh về tới 

Thấng-Long. Cuộc dón rước rất' là ỉong-trọng. Các quan hứu-tư 
sắp đặt binh lính nghiêm trang, nghi-vệ rực rớ. Vua lên bộ 
ngự trên báu-xa (xe nạm ngọc). Quăn thần cưới ngựa theo saú. 

Vua Chiêm mình mặc áo vải trắng, dầu đội mú lầm bằng cây 

gai, tay bị trói sau lưng do 5 tên lính Vú-Đô dắt. Quyển - 

thuậc di sau cúng bị trói. 
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Tháng bầy vua làm 11 cỶ Thái-Miếu mùng thắng trận và đồ 
niên hiệu Thiên-Huống báu tượng (trời cho voi quý) ra Thần-Vũ 

đề ghi chiến cống oanh-ỉiệt của triều-đại. 

Chế-Củ xin dâng ba chấu Bố-Chính, Ma-Linh và Địa - Lý 

đè chuộc tội được tha về. Đấng chú ý từ Lê-đại-Hành đến 

Lý-Thánh-tôn tuy có việc dánh Chiêm nhưng chỉ là việc bắt ngưò-i 

lấy của nhưng chưa hề có việc bằnh-trướng đất đai, chắc là 

chưa cần chăng. Và nói đến vấn-đề mỏ- mang bờ cói ta nên 

dề ý đển Lý-thường-Kiệt là người rất ráo-riết về ý-chí này hơn hết 

có lé bấy giờ (dưới đời Lý) nguon sống ở miền đồng bằng Bắc-Việt 

bắt đầu đá thiểu hụt. Công cuộc này được theo đuồi thế nào, 

những trang dưới đầy sẽ nổi đăy đủ hơn. 

5—Tục đánh cầu dưới đời Lý— Đánh cầu, múa khiên 

là hai quằn-lễ đề ăn mừng các hội lớn dưới đời Lý. Đời Trần cá 

thêm môn đánh vật. Các trò giải trí này biều-dương một phần nào 

tinh thần thượng-vó của dần-tộc Việt-nam và lưu lại các đời sau 

rất thịnh. 

Vua Lý - Thánh - tôn sau khi bắt dược Chế - Củ dãi 

yến quan thần tại điện vua Chiêm. Trong phút hằn hoan, vua tỏi 

ca khúc khải-hoàn Thẩnh-tôn thần hành múa khiên đánh cầu trước 
bệ, trên đầy dã có nổi.. 

Môn dánh cầu thế nào ? 

Chữ Hán gọi là « kích cầu » Cău là mệt đo chơi làm bằng 

da, hình tròn, trong nhồi đầy lông, giống quà bóng ngày nay chỉ 
khác ruột đặc và^nhồi lông cho nhẹ. Trò chơi này được Ấu_Mỹ 
gọi là Polo, ở An-Độ xưa kia cúng cổ. 

Tống-sử chép cách chơi cỏa nhà vua như sau : Đây là một tTÒ 

giẳi-trí của các vương giả. Sân chơi là sân chính-điện, trước thềm ngai 

vua. Hai bên tà-hữu (Đông và Tây) dựng hai cái cồng gơ gọi là 

cầu-môn cao hơn một trượng, trên trạm rong, dưới đặt tòa sen bằng 

đá trên giải vóc. Dự vào cuộc chơi phải là bậc dại-thần và công 

khanh trở lên. Người chơi chia làm hai phe. Hai cầu mồn có treọ 
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cờ Nhật và Nguyệt, dưới đặt nhạc. Hai phe mặc áo mầu khác nhau : 

bên tả (đông) mầu vàng bên hứu mầu tía. Trước thềm cúng .y hai 

giá cừ, hễ bên nào được thì cắm vào giá bên ấy một lá cừ. 

Lúc bắt đầu, sử tầu ngựa vua đem ngựa vằ yên cương ra. Vua 

lên ngựa. Bàn nhạc cử khúc Lương-chằu. Mọi người lần lượt lên 

ngựa. Đuôi ngựa cúng bọc vài mầu vàng và mầu tía riêng đề 
phần biệt cho mơi bên. 

Các quan sắp hàng phía Tây. Vua đứng ở góc Nam. Quan nội- 

thị mở một hộp vàng lấy quả cầu sơn đỏ ném xuống trước diện. Viên 

thông-sự xá-nhần hô : Phe vua dấnh vào cửa Đông ! Vua tiến ngựa 

đánh cầu nhạc Rồi. Lúc câu vào cửa thì cờ phất chiêng rền, trống 

dóng. Vua quay ngựa trờ về chơ. Các quan chúc mừng roi vua ban 

rượu. Xong vua lại lên ngựa, cuộc chơi tiếp tục. Hai bên lại ruồi ngựa 

tranh cầu. Trống đánh rậy. Khi cău gần tóũ cởa trống giục càng mau. 

Lúc cầu qua cửa thì trống nồi ba hồi. Một lá cò- được rút và cắm vào 

giá phe minh đl trước bệ. Như thế là được một thẻ. Vua được thl 

nhạc dánh nhẹ đề các quan reo mừng « vạn tuế » Khi phe quan ủược 

thì hô « hảo » Kẻ được thẻ xuống ngựa đề tạ. Xong ba thẻ, vua lại 

mời các quan uống rượu. Mối phe có 24 lá cờ. Có lé bên nào được 24 

thẻ trước là được. (Chơi cău có khi cũng dùng ngựa). 

Tuy Tống-sử không nói ró, cách chơi cầu, nhưng ta có thề hiều 

rằng người ngồi trên ngựa cầm cương một tay, tay kia cầm cẩi trượng 

dài đề đưa dầy quả cầu, hoặc đánh mạnh vào cầu dề chuyền cho người 

bên phe minh hay đánh vào cửa. Hiện nay ở viện Bảo-tàng Đà-Nắng 

có một bức chạm bằng đá về thứ chơi cầu : hai người Chàm cưỡi ngựa 

tay phải cầm cương, tay trái cầm cái trượng dài mà đầu cuối cong và 

bẹt. Ngựa đeo nhạc mang yêa đuôi bọc vải như trên đã tẫ. 

Về đời Lê có chuyện một viên quan « đẩ cầu chúc thọ 
Chúa Trịnh». Với trò chơi này người ta lấy chân đá một vật cỗ 
đuôi như cầu trẻ con chơi ngày nay bằng đồng tiền có đuôi giấy. 

6 — Bịa.giứi của nirớc ta dưới đời Lý và chỉnh. 
sách Bẳc.thùy.— Đời Lý nước ta bắt đău mạnh nên các nhà 

căm quyen rất đl ý tới vấn đề biên-gióú. Về phương Nam nước ta 
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cách nước Chiêm bằng núi Hoành-sơn. Dân Chàm cúng sống về 
nông-nghiệp. Trên hai đồng bằng chầu Hoan và Bõ'Chẩnh dân ta 

và dân Chàm sống xa nhau nên không xầm-lấn nhau, đôi khi có 

giặc bề Chầm vào cướp miền duyên-hải của ta roi bỏ đi. 

Về phương Bắc có nhiều dân tộc mà Việt-Hoa đều gọi là 

Man (Thề, Nùng, Mán...) sinh-tụ ở các miền rừng núi rất rộng 

giữa hai bỉnh-nguyêa lứn : triền sông Lô (Nhị-Hà) và sông Uất 

chây xuống châu Ung (Nanning) TừCao-bằng sang Đông biên-gióũ 

đá khá r6. Từ Cao-Bằng xuống Đông-Khê xưa và nay không khác 

nhau lắm. Và từ đó ra biền, Bẳc-ngạn sông Kỳ-cùng thuộc về Tống 

có các châu Tây-Bình, Lộc-Chầu vằ huyện. Thanh-Viễn. Tới chỗ găn 

bề, phần đất nước ta còn ăn vào tinh Quảng-Đông dến Khầm-Châu. 

Về phía Tây Caọ-Bằng có nhiều dộng Mán không^ thuộc về 
đâu câ nên việc biên giứi cúng không có sự miah-bạch. Anh-hưởng 

của triều Lý chỉ tới Bảo-Lạc và Yên-Báy ngày nay. 

Cưcmg-vực của Tống gồm các đẩt sau đầy : 

Đất Khầm-Chầu giáp chầu Vĩnh-An tức vùng Hẳi-Ninh, 

Moncay bây giừ. Từ địa-hạt này sang Tầy, Tống, Lý cách nhau 

bằng con sông Kỳ-cùng và có các trại Thiên-Long, Cè-Vạn, Vinh' 

Bình, Thái-Bình, Hoành-Scra thuộc về Ung-chằu. 

Trại Vính-Bình gồm một phăn đất các châu Tư-Minh, Bằng' 

Tường, một phần dất Tư-Lăng và một phần đất ở Bẳc-ngạn sôọg 

O-Bi (Kỳ-cùng thuộc Lạng-Sơn) Đất gần sông có châu Tây-Bình 

(vùng Đồng-Đăng và phố Lạng'Sơn) và chầu Lộc-Bình ngày nay. 

Trại Vĩnh-bỉnh tiếp-giẩp các châu nằy cua ta : Tô-Mậu tức 

Na-Dưong, Đình-Lập, An-Châu, huyện Quảng-Lang, vùng Ôn- 

Chằu hiện thời và châu Văn tức Văn-Uyên (phía Nam Văn-Uyên 

là Phó-binh-gia trong địa-đồ Đông-Dưcmg) Huyện Quàng-Lăng vầ 
châu Vău-Uyên thuộc châu Lạng. 

Trại Thẵi-Bình gom đất châu An-Bình, châu Đống (Thưựng- 

Đống, Hạ-Đống) chầu Long ờ phía Đông châu Thẵt-Nguyên, châu Môn 

(Đông-Khê) châu Tư-Lăng (Thượng và Hạ-Lãng) và chầu Quảng- 

Nguyên (Quảng-Uyên của nưức ta. Dưới đời Lý-Nhân-tôn, Thất- 
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Nguyền thuộc về nưó-c ta, nhưng thỉnh thoảng dần bân-thồ cúng 

theo v’ế Tống. 

Trại Hoành-sơn ờ giữa cưo-ng-giới Cao-Bằng và vùng Hứu- 

giang. Những động giáp châu Quảng-Nguyên ờ- đẩt ta là Hạ-Lôi, 

Ồn-Nhuận (hây giờ là Ho-Nnuận). 

Xét đưò-iig biên-giới của ta và của Tống bấy giờ hình như 
cái cung mà tấm là Ung-châu và Man dân Ờ đây chia ra nhiều họ : 

ơ cực-Đóng có họ Hoàng hùng-cứ tại chầu Vĩnh-An. - 

Vùng Tư-Lăng, Lộc-Châu, Tầy'Bình của Tống và Tô-Mậu của 

ta ỉầ phạm-vi ẫnh-hường cúa các họ Vi, Nùng, Hoàng, Chu mà Tống 

sử nhận là dần Khê động vùng Tả, Hữu-giang phát nguyên tự Vần 

nam chày xuống qua Quảng-tấy theo hường Đông-Nam. Tả-giang 

phát-nguyên từ chơ giáp giới tinh Cao-Bằng tiến về Đông-Bắc hợp 

với Hữu-giang Ờ phía Tầy Ung-chầu. Sông Ô-Bì (Kỳ-cùng) là một 

nhánh của Tả-giang. 

Động man ờ đây có tó-i năm sáu chục cái thuộc về bốn họ 
thường sống lẫn lộn với nhau khó mâ phân biệt khu-vực nhẩt-định của 

từng họ. Về đời nhà Đưò-ng họ theo Đường khi Tống, dựng nước quan 

Tống coi Quế-châu lại chiêu dụ họ, nhưng các động găn khu-vực 

của Lý (chầu Vũ-nhai Vũ-Lạc thuộc Thái-Nguyên, Cao-Bằng) Quảng- 

Nguyên và vùng Tây-Tả-giang lệ-thuộc về Lý. Tống đặt 5 trại tức 5 

d8n binh thuộc Ưng-châu : Hoành-so-n, Thái-Bình, Vĩnh-Bình, Cồ- 

vạn, Thiên-Long và hai trại tại Khầm-châu tức Như-Tích và Đế-trạo. 

Dưới Lý-triều dân các Khê-động Việt-Hoa lục-đục vứinhau, 

một phần do Lý-triều sui dục do mục-dích bành trướng cưo-ng-thồ 
mà ta thấy ró ràng là một phăn nguyên nhân của chuyện phạt Tống 

do Lý-thường-Kiệt phẩt-dộng sau này. Đề thực-hiện mưu mò- 

rộng bò- cói nhà Lý cho họ Thân (I) chằu-mục ờ dộng Giáp ba đò-i 

cái vinh-dự làm phò-má vì động Giáp giữ một đja-điềm rất trọng, 

yếu về quẳn-sự. Nó căn con đường lớn tử Ung-châu tới nước ta 

(t) Họ Thần vón thuộc họ cũ là Giáp. Khê - động của họ Thận gvi 

là Đông-Giáp do tên họ cùa lù trưỜKg. 
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và cổ hai ẳi rất hiềm trỗ1 : Ai Qayết-]y kề phía Bắc Ôn-châu 

và Ái Giáp-Khầu tức Chi-Lăng Ở phía Nam. 

Năm Bính-Tý (1036) vua Lý-Thái-tồ .gả công chúa Kim- 

Thằnh cho chầu-mục Phong-chầu (Som-Tây, Phú-thọ bây giờ) tên 

là Lê-Thuận-tông và công chúa Trường-Ninh cho châu-mục Thưựng- 

Oaj (có lé là vùng Hòa-Bình ngày nay) là Hà-thiện Lãm. Vua lại còn 

tuyền con gái Đào-đại-Đi ỏr châu Chân - Đăng (Hưng - Hóa) đưa về 
cung làm hoàng-phi. Nhà Trăn sau này gả Huyền-Chần cho Chiêm- 

Vương Chế-Mần cúng theo chính sách của tiền triều, một chính-sách 

hết sức khốn .khéo và có lợi về nhiều phưo-ng-diện. 

Đem má phẫn đĩ giã trượng thành, ai dám hào trường 
thành vứng hơn má phấn ? 

IV - LÝ - NHẪN - TÔN 

( 1072 — 1127 ) 

Niên hiệu : 

TháUUnh 0072.1075) Anh-vó Chiều-Thắng 0076-1084) 

Quảng-Hứu (1085-1091) Hội-phong (1092-1100) 

Long-Phầ 0 Ị oi-ỉ 119) 

Ị — Một cuộc tranh giành quyền-oị. 

II—Việc ckính-trỊ. 

III — Lý-thường-Kiệt đánh Tổng. 

IV — Nhửng cuộc dằng co đất đai Lý-Tỗng. 

V—Việc đánh Chiêm-Thành. 

VI — Một vài điều về thân - thể và sự - nghiệp cùa 

Lý - thường - Kiệt. 

Đừi vua Nhân - tôn đáng kề là một triều-đại rất lởn vì 

dưới đời Nhân-tôn những công cuộc văn-trị, vó cống thật Ịà vô 

củng- hiền - hách. 
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Vua Nhần-tôn tức thẩi-tư Càn-Đức lên ngôi lúc 7 tuồi. 

Quan Thái-Sư Lý-đạo-Thành làm phụ-chính nliưng bên trong mẹ 
lầ Y-Lan Thái-phi và Dương-Thái-hậu buồng mành nghe việc 

triều-chính. 

Y-Lan Thái-phi là một nhần vật đặc-biệt của thời-dại bên 

cạnh Lý-đạo-Thành và Lý-thường-Kiệt hai vị tướng văn, vó có 

uy-tín và thao-lược nhất bấy giờ. Bà đá đóng một vai trò chính- 

trị rất đáng kề dưới đời Lý-Nhần-tôn. 

Thân thể cua bà thế nào ? 

Vua Lý-Thánh-tôn (1054-1072) bấy giờ đá 40 tuồi mà chưa 

có con trai lấy làm lo lắng nên hay đi cầu tự Ở các dinh 

chùa có danh tiếng. Một hôm ngài ngự giẩ^ về thấm chùa làng Thố- 

Lội cho phép dân chúng tự-do chiêm-bái. ơ địa-phương này già trẻ, 

trai gái nô nức đi xem nhà vua như nước chảy ? Trong khi ngự- 

đạo di qua, một cô gái cứ bình - tĩnh hái dâu bên dường dựa 

minh vào bụi cỏ lan. Nhà vua ngạc-nhiên liền dòi dến hầu rồi 

thấy cô gái đó tuy quê mùa nhưng có nhan sắc, di đứng đoan-trang, 

cử - chỉ dường hoàng, nói năng thanh nhã liền cho theo về 
cung. Thiếu nứ ấy là Yến cô-nương, tục danh là cô Cám thôn- 

nữ làng Thồ-Lội (sau đoi là Siêu-Loại roi lại đồi là Thuận- 

Thành tình Bắc-Ninh). Về cung nhà vua cử một nữ giáo-sư dạy 

Yến cô nương học tập. Nhờ sự thông-minh chẳng ?bao lâu Yến cô- 

nương lầu thông kinh-sử và đưọx phong làm Y-Lan phu*nhân 

(lấy tên cung Y-Lan là nơi phu-nhân luyện tập văn bài, lại cỗ 
ý là người con gái tựa bụi lan). 

Rồi phu nhần sinh ra Hoàng-từ đặt tên là Càn-Đức từ đó 

được phong làm Thái-phi. 

I— Một cuộc tranh - giành quyền - vị. — Theo thần - tích 

làng Siêu-Loại thì khi vua^ Thánh-tôn đi quân-thứ Chiêm-Thằnh 

ỡ nhà bà Dương-hậu biết Y-Lan phu-nhần có thai sợ sau này 

mất địa-vj nên hư-truyền rằng minh củng tắt kinh. Khi Y-Lạn 

phu nhằn sinh con trai thl Dương-hậu chiếm đứa con trai này 
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và giam Ỷ-Lan phu-nhân vào iãnh-cung nói ĩằng Y-Lan sanh ra 

quái-thai. Đứa con trai đó tức là thái-tử Càn-Đức và lên bẫy 

tuồi thl vua Thánh-tôn băng-hà. Càn - Đức dược lên ngôi 

tức là vua Nhân-tôn. Việc này vỡ lở ra, Nguyên - phi bẩy giờ 
được tốn là Hoằng-thái-phi liền báo thù xưa, đem chôn sống 

Dương-hậu và 72 người cung nữ đã a-tòng trong việc hãm hại 

Thái-phi thuở trước. 

Về sừ-học xét thống có những chi-tiết ró rệt và thiết'thực 

về vụ án này, nhưng dại-kháỉ thì quà có vụ tranh giành giứa 

Dương-hậu và Ý'Lan Thái-phi, kết cục vua Nhân-tôn lên căm 

quyền Dương-hậu và 72 cung nhận bị giết (I). Việc ghen tuông 

và tranh giành quyền vị trong chốn nội-cung xưa nay xẳy ra rất 
nhiều, không có gì đáng lạ (chính-sử viết : Y-Lan Thái-phi 

thấy Dương-Thẩi-hậu giữ quyền trong bụng không yên nên xui 

Nhân-Tôn giam căm đích-mlu là Dương-Thái-hậu cùng 72 người 

cung nữ trong cung , Thượng-Dương sau bắt tự sát đề tuẫn táng 

theo vua Lý-Thánh-tồn. 

Sau việc tàn ác kề trên khi trử về già Y-Lan Thái . phi 

rất hối-hận nên rất sùng đạo Phật, làm rất nhiều điều phúc thiện, 

như xuất tiền kho dề chuộc con gái nhà nghèo bj căm bán 

rồi cho gả chồng vào những nơi tử tế, chần* cấp cho dằn 

chúng khi bi tai trời ách nước, làm tới 70 ngôi chùa trong vùng 

Kinh-Bắc (Bắc-Ninh) và thi-hằnh nhiều nhân-chánh. 

Xét về chính trị, Y-Lan Thái-phi đá làm giám quổc rất đắc 

lực trong việc trị dần khi chong đi viễn-chinh (theo giáo- 

sư Hoàng-Lê trong tuần báo Đời-Mới số 20 thỉ Dương - hậu 

coi triều khi vua Thánh-tồn đi quân-thứ. Theo Tri-Tân thì có 

cả bà Nguyền-Phi tức Y-Lan phu nhân buông dèm nghe việc 

(I) Có người cho rằng đây lì một việc tuẫn - táng theo tục-lệ Trung-Hoa 

và Ấn-Độ. Nhưng nểu quả như vậy đưứi đừi Lý-Nhân-tôn thì sao Ỷ ” Lan 

Thái-phi không bị chôn theo một lưựt với Dơơng-hậu > 

(2) Th eo luật cùa Phong-kiến xư*a kia các phi-hậu sinh quái thai thì phải 

btểm-lruất và gíaoi cầm. 
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triều chính trong giai-doạn này. Có the tin chắc Y-Lan Nguyên- 

phi đá được sủng-ái ngay buoi đầu nền được tham-gia chính-sự vì bà 

là người thèng-minh, quảng-bác. Theo Việt-nam sử lược chì có bà 

Nguyên-phi dự chính mà thôi. Điều chắc cliạn là sau khi vua Nhấn-Tôn 

lên cầm quyền, Y-Lan Thái-phi hoằn toàn trực - tiếp tham - gia 

quẵc-sự. Bà có công dậy dỗ con đề thành một vị anh-quân. Nước 

nhà bẩy giò- được ỳên-trị, viậc học-hành thi-cử được mở mang. 

Việc đánh Tống, binh Chiêm là nhứng việc trọng-đại cúng có 

thề do sự thầm xét và quyết-định của bà bên cạnh thiếu-quân. 

Điều này ró rật vl vua Nhần-tốn lên ngôi năm 1072, mấy 

nấm sau thl Lý-đạo-Thành đi trấn-thỏ Nghệ-An, không còn làm 

phụ-chính nứa bời chính-kiến bat đong về việc đánh Tống, binh Chiêm 

vào nãm ĩ 075 —— 1078 VÓŨ Lý - thường - Kiệt và các dại-thần 

do dó, chúng tôi nghĩ rằng Y-Lan Thẩi-phi đã từng đóng một 

vài trò quan trọng trong mọi việc chánh trị đời bấy giờ. Vậy xét 

công các đại thần thuở ấy mầ không nhắc nhở đển bà tưởng 

cúng là một điều bẩt công. 

Lại xin nói thêm rằng Y-Lan thẩi-phi xuất thằn ở chốn thẳo 

dã, cơm rau áo vải, nhờ sự may mắn bước vào chốn Hoàng Cung, 

ăn học ít năm rồi trờ nên một nhà chánh-trị lỗi lạc thì ta phải 

công nhận rằng phụ-nử Việt-nam sau cẩc bà Trưng-Triệu cúng 

luôn luôn bilu-dương được tinh hoa của nòi giống chẳng kém gì 

tu mi nam-tử. 

JI —Việc chính-trị— Triều-đại Lý-Nhân-tốn rất hoạt-đệng. 

Việc dánh dẹp tuy nhiều, nhưng các việc chính-trị cúng khống bj 

ngừng-trệ. Đời bấy giờ mới khởi đầu việc đắp đê Cơ-Xá đl giữ 
kinh-thành và tránh sự ngập lụt hằng năm rất tai hại cho mùa màng. 

Năm At-Mão 1075 hiệu Thái-Ninh thứ tư đời vua Lý-Nhân- 

tôn có các kỳ thi tam trường tức là thi ba bậc khác nhau đề 
tuyền nhần tài ra giúp nước, (những người thông nghĩa sách minh 

kinh). Đảy là kỳ thi dău tiên Ở nước ta, chọn được mười người. 

Lê-văn-Thịnh đỗ thủ-khoa được vào hầu vua học ; Lê-văn-Thịnh 

làm dến thái-sư, sau bị đầy lên Thao-Giang (Phú-Thọ) vl bị 
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ngờ cỗ ỷ phản-nghịch. 

Năm Bính-Thỉn (1076) tháng tư hiệu Anh-Vú chiến thắng 

Nhần-tôn đặt nhà Quốc-Tử-giám đl rèn-Iuyện các nhân-tài cho 

hai ngành văn vó. 

Nấm Đinh-Ti (1077) tháng hai hiệu Anh-Vú chiến thắng 

thứ hai cổ kỳ thi lại - viên hình - luật đề lẩy người vào lạm quan. 

Năm Bính-Dần (1086) tháng tắm hiệu Quang-Hựu thứ hai 

vua tuyền người vào Hàn-Lầm-Viận (Mạc-hiền-Tích người xá 

Long-Động, huyện Chí-Linh tỉnh Hải-Dưomg đS đầu được bồ 
Hàn-Lâm-Viập học-sĩ). 

Năm Đinh-Sưu (f097) hiệu Hội'Phong thứ 6 Lý-Nhân-tôn 

xuống chiểu làm sách hội-điền là cuốn sách kilm-soát, so sánh các 

điều-lệ trong điền cú, chép lại rồi cho thi-hành. 

Vì Nho-học bắt đầu đưực sùng-thưựng nên móũ cổ .các việc 

mở mang trên đầy, cúng là nhừ thời đó có nhiều người hiền 

lưo-ng, hết lòng Ịo lắng quyền lọũ của nhân dằn. Đáng kề 
thẩi-sư Lỷ-đạo - Thành trước hết là gưomg mẫu cho sự đoan- 

chính và tận tâm phục-vụ với quốc-gia. Cứ xét việc bình Chiêm 

phá Tống, mứị hiều giá-trị của các nhần-tàì đời bấy giừ. 

Năm Kỷ-Tị (1089) Quan-chẽ định thành các cấp bậc 

sau đầy : 

Đại - thần có : Thái - sư, Thái - phó, Thái - úy, Thiếu - sư 
Thiếu - phổ, Thiếu - úy. 

Dưới "đại - thần có : Thượng-thư, Tả hữu Tham-tri, Tả 
hữu gián-nghị-đại-phu — Trung-thư thị-Iang, Bệ thị-lang V. V... 

(văn - ban). 

Vó ban cổ: Đô-thống, Nguyên-súy,-Tồng-quàn khu-mật-sứ— 

Khu - mật tả hứu sứ— Kim - ngố thượng - tưứng, Đại - tướng, Đô- 

tướng, Chủ-vệ tướng-quân V.V... 

Vấn quan ờ các tỉnh có : Quan cai-trị : Tri-phủ, Phán- 

phủ ở’các chẫu quận, Tri-chấu. 
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Vó quan. Ờ các tỉnh cố : Chư lệ trãn-trại-qnan. 

III — Lý-thường-Kiệt đảnh Tổng.— Triều-đại Lý-Nhân- 

tôn đá làm noi bật uy-danh cửa dân-tộc Việt-nam vỉ chiển công 

của Lý-thường-Kiệt. Chiến công đổ đá dánh bại một phần lớn 

manh-tầm Đế-quốc của Trung-Hoa không phải riêng trong một thời 

vì ảnh-hưởng của chiển-công này đề lại nhiều dư-âm về các đời 

sau nứa. 

Tình-trạng nhà Tống bẩy giô* thế nào ? 

—1 KI từ Đinh, Lê, người Tầu thẩy dân-tộc chúng ta đâ tiến 

hóa, đẵ cổ sức mạnh kinh-nghiệm ỏ* mấy phen va-chạm trên sông Bạch' 

Đẳng và tại mien so*n-cưố*c Chi-Lãng, Tống tuy Tất thèm muốn lập 

nền đô-hộ ĩr đầy, nhưng van rụt-rè nhất vl Tống triều vừa nổi nhà 

Chu cầm vận-mệnh Trung-quốc đá bị một cuộc thừ sức đau đớn 

với Lê-đại-Hành. Họ dành chồ* cơ-hội và luồn luôn đề ý đến tình- 

hình quốc-sự của Giao-chĩ. Đến- đời vua Tống-Thần-tốn lên ngôi 
(1068-1078) Vương-an-Thạch làm tề tướng là mệt đại-chính-trị-gia 

có ý* cải-tồ rất nhiều về chính-sự của Trung-quốc, đáng chủ ý nữa 

|à Vương cổ rât nhiều tham-vọng Đế-quốc. Muốn vậy- họ Vương 

trước tiên lo mở mang thực-lực Trung-quõc. 

Họ Vương dặt : 

1) — Phép thanh miêu : lấy tiền của nhầ nước cho nông dân 

vay khi lúa cồn xanh. Dân sé trả lại 8ố tiền đưọ*c vay và trả lái 

theo quốc-lệ (?) 

2) — Phép miễn dỊch : Ai phải việc sưu-dịch thì được nộp 

tiền đl nhà nước lấy tiền thuê người khác làm thay cho minh. 

3) — Phép thỊ-dỊch : Đặt sồ buôn bẩn ở chốn kinh-sư đl tiêu, 

thụ các thứ hàng hóa cùa dần bị ế dọng. Nhà nước đứng lên 

thu, dem bán và cấp vốn hay cho vay vốn roi dân theo quốc-lệ mà trả. 

Ngày nay nhiều chỉnh-phủ mờ các cơ-quan mậu-dịch, hợp-tẩc-xẵ 
doanh-nghiệp, hợp-tác-xã sản-xuất và tiêu-thụ hay các công-ty xuất 

nhập-càng, cắc sở ký-nghệ dề ủng-hộ các hoạt-dộng kinh-tể của nhân- 
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dân cũng không phải là tìm được những nguyên-tắc mố-i ỉạ đối với tề- 

tướng Vương-an-Thạch 10 thế-kỷ trước. 

Việc binh-chế — 1) ĐI tặng cường quẫn - 8ự họ Vứong 

chiạ 10 nhà lập thành một Bào. Nẵm tiăm nhà hợp thành một 

Đô-Bảo. Mỗi Bào có hai người chĩ-huy và dạy đần luyện tập 

quẳn sự. Đẫy là phếp Bảo-Giáp. 

2)— Có quân lính nhiều cúng phải cỏ nhiều ngựa. Vưong giao 

ngựa cho các Bào nuôi. Nếu ngựa chết thì chiểu theo giá thưồng mà 

đền hay mua ngựa khác thạy vằo. Phép này gọi là Bẳo-Mẵ. 

Nhưng việc này đem ra thi-hằnh đá gầy nên nhiều oán hận trong 

dân chổng vì chính-trị của họ Vương vẫn là phụng sự chế-độ quần 

quyền và phong - kiến tuy cố hình-thức xá - hội và cấp - tiến. Nổ 
không có mục-đích cải-tạo và nấng cao đời sống của nhần-dần một 

cách thành thực, trái lại nó cỗ ý lôi cuốn nhân - dần vằo các 

cuộc chiến-tranh như bao nhiêu vương-triều trước. Vương-an-Thạch 

rất chú ý đến phương Nam và muốn lập cống to ở ngoài biên, tâu bậy 

lên vua Tống rằng : Giao-Chĩ vừa đánh Chỉêm-Thành bị thất bại, 

quân không còn nòi một vạn, có thl lẩy lực-lượng Ưng-chấu sang 

chiếm Giao-Chỉ. Tri-chầu Tiêu-Chú ở Phiên-Ngu (Ung-châu) biết cái 

sở-vọng của Tống triều đã cổ iần dâng sớ về xỉn đánh Đại- 

Việt (bãy giò1 nhà Lỷ lấy quốc hiệu là Đại-Việt) kẻo sau này cổ 
đại họa. Rồi Tiêu-Chú bị loi. phải huyền-chức. Khi họ Vương 

lên căm quyền, họ Tiêu được phục-chức vì lầ người am-hilu mọi 

vãn-đề Đại-Việt dang nằm trong cái chương-trình xâm - lăng cua 

Vương tề-tướng. Chương - trinh ẩy không riêng lo khuếch trương 

phương Nam mà còn mờ rộng cương-vực Trung-nguyên về phương 

Bắc (đánh Liêu và Hạ). 

Tầm-lý của Tống về phương Nam bẩy giò’ thế nằo ? 

Từ khi có cuộc dấy động và đánh phá của Nùng-trí-Cao Tống 

triều bắt dầu lưu tầm đến biên-cành Việt-Hoa, đãng thời cúng cổ 
ý e ngại Lý triều hơn hết thầy bao giò'. Nguyên-do cha con họ 
Nùng mấy lần nồi lên chống Lý-triều đều bị thất-bại, vệy mà 
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Nùng-trí-Cao trong một thò-i gian ngắn ngùi nuốt liền 8 châu thuộc 

Quảng-tẳy cỏa Tống, vầy hám qụần Tống một lần suýt nguy khốn 

cà đến Nguyên-soái Địch-Thanh, Lý triều tất phải mạnh lắm. 

Họ lại đề ý đến thẩi-độ cùa Lý triều cúng thấy có vẻ ngang 

ngạnh lại càng thêm nghi. Sự thật Lý triều đá nhằn cuộc đánh 

phá của Nùng-trí-Cao năm 1054 mà bằnh-trướng ngăm lĩnh-thồ của 

mình bằng cách xui dục biên-dần lấn đất và sinh sự. Trọng một 

thời-gian khá dài Tống nén giận giữ tinh hòa-hảo nhưng vấn đựi 

dịp thuận tiện đề giải-quyết vấn-đe Đại-Việt mậ Tống vừa coi là 

một cái nhọt bọc vừa là một miếng moi béo. Mười năm qua Tốđg 

đá ở trong thái-độ dùng-dằng. Tiêu-Chú sau khi đưực phục-hồi 

liền tời Quế-Châu giao-dịch với các tù-trưởng từ đạo Đặc-Ma đến 

chầu Điền-Đống được hiều lúc này Lý triều vừa thắng Chiêm- 

Thành, mỏ- rộng bò” cói về phưo-ng Nam, dần-sinh quốc kế rất 

thịnh-đạt. Tiêu-Chú có ý trù-trừ. Nhưng đến nấm 1072, vua 

Thánh-tông qua đời, Dưo-ng-Hậu và Y-Lan thấi-phi giành nhau 

quyền-vj. Vua Nhẫn-tôn lằ thái-tử Càn-Đức mới 7 tuồi ; Trong 

triều hai dại thần văn vó là Lý-đạo-Thành vầ Lý-thường-Kiệt 
chính-kiến bất đồng. Tống tưởng như dịp may dẵ đến. Tống-triều 

hỏi ý-kiến Tiêu-Chú thì lần này Tiêu-Chú lại không tán thành cuộc 

Nam chinh nứa (Tiêu 'Chú xuất thân là một Tiến-sĩ, lầm việc có 

tính cần-trọng, có tinh thần trách-nhiệm), nhưng Binh-bộ thi-lang 

Thầm-khợi trái lại rẩt hoan-nghênh việc đánh Đại-Việt. Vua Tống 

liền phái Thầm-khcri thay Tiêu-Chú lo việc xuẵt quằn. 

Việc .thứ nhất cùa Thầm-Khời là đạt các doanh, trại, sửa 

dưò-ng tiếp-tế. Việc thứ hai là động-viền 52 dộng thuộc Ung- 

chầu xung công các thuyền chỏ- muối đề tập thuy-chiến. Sợ 
Đại-Việt biết, y cấm hằn mọi việc buôn-bán giao-dịch giữa các 

biên-dần ViệtrHoa. Nhần-dân Trung-quốc ta-thán vô cùng từ 
các miền Tầy-Bắc Quàng-chằu đến Ung-châu. Việc thứ ba của 

Thầm-Khởi là dụ-dẫ các tù-trưỏ-ng lệ'thuộc về Lý-triều thèo 

Tống đưọ-c Lưu-Kỷ ử Quảng-nguyên, Nùng-thiện-Mỹ ĩr Ăn-tình 

thuộc Bậc-Cạn, giáp Thất-K.hê hưởng-ứng. 
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Thắng ba năm 107.4, chuyền-vận-sứ Quảng-tầy tò ý phằn- 

đối Thầm-Khời về các hoạt-động kề trên. Thêm nửa Thầm- 

Khởi đã lầm-loi trong nhiều việc nên lại bị đòi đi Đàm-chằu 

và chính Vơơng-an-Thạch cúng không tin rẳng Thầm giải-quyết 

nồi vấn-đề Đại-Việt. 

Theo Nguyln-văn-Tố, Thầm-Khởi. ỉr Quế-chầu, ngầm xui 

quần Man-động đóng thuyền-bè, tập thủy-chiến dề mưu đánh nước 

ta, lại chứa Nùng-thiận-Mý là Tri-châu Ân-thuyền (l) trốn sang 

đầy. Vua Tống cho như thế là Thầm-Khời làm càn dề gằy mõi 

dánh nhau mới bái-chức Thlm-Khởi cho Lưu-Di dến thay (Đại- 

Việt sử-ký—2, 3 tà- 14a). 

Nếu cỗ sự trừng-phạt Thlm-Khời như Đại-Việt sử-ký bản- 

kỷ nổi trên đẳy thì: 

1°) Thẫm-Khởi chưa được lịnh gấy-hấn chấng ? 

2°) Tõng-triều cồn do-dự trong việc xầm-lãng Giao-chl nên 

không chãp-thuận hành-động cùa Thầm-Khởi vì còn quá số-m 

chấng ? 

Lúc này Tống lại dang mắe-míu vào chuyện binh-đao với 

Liêu, Hạ chưa ngá-ngũ bề nào. Việc đánh Đại-Việt phải ngừng lại. 

Xét như vậy Tống-triều không dám cầu-thả trước vấn-đề 
thốn-tính Đại-Việt mặc-dầu rẩt thèm muốn. Roi Tống-Thần-tôn 

hạ chiếu cho Lưu-Di thay Thầm-Khởi ĩr Quế-chằu dặn-dò rằng nếu 

xảy ra biến-cố gì cũng chỉ nên giữ thế thủ và lệnh này cúng chuyền 

cho cẳ Tô-Giàm là Trấn-thủ Ung-chầu. Trong lức này Tống 

cắt 700 dậm đất Hà-dông nhường cho Liêu, đề cầu-hì>a tính 

đầ rảnh tay quay về phương Nam. Đố là chính - sách 

«hòa với kẻ mạnh đề hlểp-chể kẻ yẩu ». Đến lượt Lưu-Di cũng 

chiêu binh luyện má khiến tlnh-thế Lý-Tống trở nên găng ró-rệt. 

Lý-triều lên tiếng đòi Nùng-thiện-Mỹ, thả-lĩnh châu Ân- 

Có chỗ chíp là châu Ân-tlnh '(lách Lý-thựờng-Kiệt của Hoàng. 
xuán-Hln). 
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tìnk và 700 thuệc-hạ đl sừa-trị. Tống không chịu, vầ về phần 

Tống, Tống còn chiêu-dụ cẳ Trí-Hội là con Nùng-trí-Cao ở 
châu Quý-hổa và hạ lịnh cho Ty Kinh-lược Quảng-Tây mộ các 

dân đinh các Khê-động làm thanhrVÌện cho Trí-Hội. 

Cuộc xung-đọt hầu đá dược hoàn toàn qúyểt-đinh, 

Lý-triều xét đánh trước có lợi hơn và tính quần Tống cổ 
vào Đại-Vịệt tất phải qua Ưng-châu. Đó là đường bộ. Còn 

về đường thủy, Tống phải qua cẩc cửa bề Khầm và Liêm. Lý- 

thường-Kiật liền tập-trung thủy quấn Đại-Việt ở Đo-son (vịnh 

Hạ-Long) theo lối sau các núi dá ưià tiến vào Khầm-châu, 

còn đánh Ung-chầu (Nam-Ninh) lục-quẫn của Lý cúng chìa nhiều 

đường ỉ 

à)— Từ Quảng-Nguyên theo bờ sông Tả tiển đánh trại 
Thái-bình. 

b) ~ Từ hai châu Tố, Mậu vượt nủi qua Lộc-chầu, Cồ-vạn, 

Tư-lăng, Thượng-tứ. 

c) — Từ chấu Quảng-lẵng tiến qua Thái-blnh, Bằng-Tường, 

Tư-minh và trại Vĩnh-bình. Đại quân đi đường này. 

Theo kế-hoạch nếu thủy-quần chiếm được Khầm-chấu thl 

tiến thẳng lên Ung-châu. Đề phòng Tống xấm-nhập vào nội-địa 

của mình, quần Đại-Việt dóng ở nhiều eăn-cứ theo dọc đường 

biên-giới, các địa-điềm cồng ngó. Đại-khái quân hạ-du cua Lý 

thi đóng ở Vĩnh-an và thượng-du thì theo dọc biên-thùy từ các 

châu Quảng-nguyên, Quảng-lấng, Tô, Mậu. Tồng số quân Đại-Việt 
có từ 6 đển 10 vạn. 

Cuộc tấn công khai-diễn thế nào ? 

Lý-thường-Kiệt đem thùy-quần đánh vào cãn-cứ quân-sự 
của Tống ở ven bờ bl Quâng-đông. Cùng một lúc Tôn-Đản 

phụ-trách lục-quần chia ba đường kề trên đánh vào Quảng-tầy, 

quấy rối cấc trại Hoành-sơn, Thái-bình, Vĩnh-bỉnh, CS-vạn trên 

tiền-tuyến của Ung-châu. Hàng rào này bị đồ mặc-dău quân Tống 
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xuất toàn lực cứu-cẩp nhau và chống-đõ’ các miền Tầy và Tằy- 

Nam. Nhiều chứa trại bị tử trận (chúa trại Hoàtth-son, Vĩnh- 

bình, Thái-blnh v.v...). Mặt Đông-Nam thiếu 3ự phồng bị. Quần 

Tống bi đánh bất ngô' ở địa-đilm này và tất-nhiêu quằn Đại- 

Việt phâi đánh mạnh vào đây hom hết. Ve phía Khâm-chấu 

Liêm-chẳu quần Lý cúng tiến âo-ạt như gió báo rềi tiến thẳng 

lên Ung-chầu không gặp một sức kháng-cự nào đáng kề. Ch* 

có 7 ngằy quân Đại-Việt đá có mặt Ở quanh thành Ung-chầu. 

Quần Tếng ờ Ưng-chầu hết sức lổng túng giữa hai việc 

đem quân đi cứu các trại biên-thùy và cổ thủ thành ưng-chầu 

vì đem lực lượng tung ra ờ các miền Tầy và Tầy - Nam thì 

Ung-chẳu có thề mất ngay. — Gjứ hểt lực lượng lại đề cẵ-thủ 
Ưng-chầu thl các căn-cứ rải-rác ờ biên - thùy sẽ lọt vào tay 

quằn Đại-Việt, thành Ung-châu rồi cúng vấn sê lầm vào cành thế 
nguy sau một thời gian. Quyết định cuối cùng cùa họ là chì giữ 
thành Ung-chằu theo đúng chỉ-thi của triều - đỉnh. 

Khí-thế quẫn Đại-Việt mỗi ngày một mạnh, tinh thần quân 

Tống luôn luôn bị hoảng hốt và xuống dần. Nhln vào kết-quằ 
ta thấy Lý quần dã thực-hiện đúng như kể-hoạch đẵ định; 

thủy-quần đè sóng tiến vào cừa bề Khâm-châu và Liêm-chẳu. 

Lục quần ở gần Khầm-chầu kéo vào trại Như-Hong, Như-Tích 

và Đế-Trạo. Ngày 20 thắng 11 năm At-Mão (năm 1075) quân 

Lý chiếm xong Khâm-châu và ba ngày sau cúng lấy nốt đươc 

Liêm-chầu (2-1-1079) văn vó trong hai thành này đều bị hại. Ở 
Khầm-chầu sức kháng - chiến yếu-ớt hom các nơi khác. 

Việc thắng trận của ta nhanh chổng là do Lý - thương - 

Kiệt đã iợi-dụng triệt-dề sờ-trường của dẳn mình về thủy quần vằ đá 

biết rỉnh chơ bất ngò* của địch đề đánh ứp nên dại thắng. 

Trong công chuyện Lý-thường-Kiệt mang quần vằo nội - địa 

Trung-quốc còn mệt điều đáng chú-ý nứa là vị nguyên soái 

này đá dùng cả thủ-đoạn chinh-tri mà ngằỳ nay ta gọi ỉầ dần cận. Họ 
Lý biết trước dẳy Thlm-Khời và Lưu-Di sừa soạn dánh dân ta đá 

động-viên đinh trắng, trưng-dụng thuyền bè, cấm việc buôn bán 
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giữa biên-đần Việt-Hoa, sinh bao nhiêu sự khó chịu ,cho quăn 

chủng Quảng-tây, Lý liền tung ra nhiều tờ ỉộ-bố (\) kề tội Tống 

triều và bọn quan lại đá gây những điều phiền-nhiễu này. 

Đầy cuộc phản tuyên-truyền Tống-triều : 

Lý nổi :■ Tống đá dung túng các dần phẫn Đại-Việt trốn sang 

rồi dấu. họ di cổ mục-đích dùng họ sau này dề đánh lại Đại • 

Việt. Tổng lại dụ dơ các tù-trường các miền Thượng-du thuộc 

về Lý có ý gấy chiến-tranh. Lý triều kháng-Dghị sang Quảng - 

châu bj Quảng-châu lờ đi. Tống dùng các phép thanh-miêu, trợ 
dịch, bẳo-giập, bảo-mã không những lầm khồ dân chúng về kinh- 

tế mà cồn lôi cuốn dân chúng vào vòng mẩu lửa. 

Về phép trợ-dịch nhà Tống buộc mỗi người phải làm việc 

nhà nước mỗi năm mấy ngày. Ai không làm phải chịu tiền 

miln-dịch. Quan-hộ (nhà quan) nữ-hộ (đàn bà góa) tự quán (nhà 

chùa) đcm-dinh (nhà con một) yị-thành-đinh (trai chưa đến tuồi,) 

mẩy hạng người này đều phẫi nộp tiền trợ-dịch. Sau việc chĩ-tnch 

chính - sách hiện hành của Tống triều, họ Lý kểt luận : « Vì sự 
tự-vệ chính-đẩng của dấn Đại-Việt, vì thưcmg xót dân chúng Trung 

quốc, Đại-Việt phải đem quần « đến cứu », 

Nhân dần các châu quận Quâng-tây đằm ra hoang-mang roi 

tin-tưừng vào tính cách « cứu tinh » của quân-đội Đại-Việt. Họ 
bày hương án dọc đường dề đón chào và gọi Lý - thường - Kiệt 

là « cha Lý ». 

Cuộc phong . tỏa thành Ung.._ Ngằy 10 tháng chạp, 

Tôn-Đân kéo thẳng một đại-đội đến Ung-chầu. Đại quân ờ Liêm 

và Khầm cũng tiến nhằm phía Bắc tức là hai đạo quân đã dồ 
bộ ở Khầm-chầu và Liêm-chầu. Cánh quần chiếm được Khâm- 

chằu tiến lên Ung-chầu. Cánh quần chiếm được Liêm-châu tiến 

sang miền Đông-Bắc chiếm châu Bạch. 

Quẫn Đại-Việt tiến mau lẹ vô cùng xét từ nội-đia Đại-Việt 
đến các cứ-điềm của dịch như Ung-chầu, Hoành-Sơn, chằu Bạch 

rQT* ìộ~bổ tức là tiuyền-đơn ngày nay* 
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là những chặng đường dài ít nhất vài trăm cây số, và nểu sức 

kháng cự của Tống quân mạnh, có lẽ Lý quân đá không thl 

hằnh bitíh nhanh chóng như vậy. Nửa tháng sau Ty kinh - lược 

Quàng-tây mới hay tia biển cố này dề thông-báo về triềụ. Vua 

tôi nhà Tống hết sức bối rối. 

Roi nhiều nơi khác nữa cúng bị mất dược cáo cấp về, 

Tống triều lại càng bị xúc-động thêm, sau đó có lệnh của Tống- 

Thần-tôn cho Quãng-chầu, Quảng-tầy phải cố thủ ờ các nơi hiềm- 

yếu nhất, vận chuyền tiền, vải, lưong-thực đi nơi khác đề khỏi lọt vào 

tay Lý-quân, cách chức Lưu-Di, cử Thạch-Giám thay coi Quế- 

châu và đưa viện-binh tới các thị-trấn đang bị uy-hiếp. 

Trong lúc này các đạo quần thụy-bộ .của Lý kề trên dầy còn 

cổ nhiệm-vụ chẹn đường các đoàn quân tiếp-ứng của Tống.từ phía 

Đông lại. 

Ngẵy 10 tháng chạp (18-1-1076) đại-quân nhà Lý cúng tới 

thành Ung và vẳy chặt lấy thành. Tống triều rất tin tường ở 
thành này dã bền vứng lại dược Tô-Giằm là một trãn-thủ-quan 

thông’minh, cương quyết từng sống lâu năm với dần chúng sở-tại. 

Sự thực có như vậy, Tô-Giàm ắp dụng triệt-dê chính-sách cố-thủ 
đề chờ viện-quân tính chĩ hai tuần lễ cổ thề đến nơi. Tồ đem 

hết công-nhu (tiền bạc cùa nhà nước) phát cho quần dân, khích-lệ mọi 

người vứng lòng, kiên-trí. Kẻ nào bỏ trốn phải tội theo quân lệnh — 

(Địch-Tích là một nhằn viên dưới trường của họ Tô, bị chém trong 

trưòng-hợp này) Tô phao đSn viện quần không cằn xa thành là bao 

nhiêu. Nếu không có sự khôn ngoan khéo léo này có lể quàn dân trong 

thành Ung đá đào tầu hết. 

Trong khi chờ đợi, Tô phái người ngày, đêm về Quế-châu 

báo nguy. Quế-châu cách Ung-châu độ 400 cây số (Quế-châu ờ 
về phía Bắc) Lúc này Lưu-Dí còn trọng nhậm ờ Quế-châu liền 

phái Trương-thủ-Tiết đem quần đi cứu. Đạo quần này không dám 

tiến thắng đến Ung-chầu, đi vòng theo đường Qụí-châu tới 

Tãn-chầu rồi nghe ngóng. 
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Thành, ưng mãi ngày mơi giờ thêm nguỷ-ngập. 

Vòng vằy của Đại-Việt cứ thắt chặt dăn. Tô'Giàm lại phái 

người đem ĩạp-thư ổi cầu-vỉệu viên Đề-Kiềm Tống-Cầu. Cầu nhận 

được thư phát khóc yêu cầu Trương-thủ-Tiết tiến quằn. Cực chẳng 

đá, Trương phài tiến tớị Côn-Lôn-ạuan (gần Nam - Ninh) phía 

Đông Bắc huyện Tuyên-Hóa, giữa đu-ỜRg cách Ung-châu 40 cầy 

số bị quần Giao-châu hay tin chẹn đánh. Quần Tống hại hại. Thú- 

Tiểt bỏ mạng. Việc này xảy ra ngày 4 tháng giêng năm Bính-Thìn. 

Ung-chầu thât-thũ : Gần môt tháng qua, cuộc phong - tỏa 

của Lý-quân vấn ráo rict. Sức kháng chiên của Tống-quằn cũng rất 
mãnh-ỉiệt. Tô là một tướng có tài diều-khiền binh-đội nên biết lợi 

dụng đia-thế cao-hiềm và cũng nhừ ờ địa-thế này mới kéo dài đưox 

cuộc kháng chiến Rgót 30 ngày. Quần Đại-Việt tìm đủ phương- 

phẩp đè tiến vào tbằnh mất khá nhiều quân lính và voi ngựa. Bên 

Tống bị tên dộc phóng ở ngoài vào 'cũng thiệt hại lớn. Sau Tôn- 

Đản dùng kể hỏa-cÔRg bắn các chất nhựa vào thành biết rằng trong 

thành thiếu nước sẽ không cách gì cứu hỏa đươc. Kể này cống 

hiệu một phần lớn. Tiếp đến là kế thồ-cống. Họ Lý lấy đất dồ 
vào cẩc bì (bao) xếp thành đống cao làm thang và cho quần 

cảm-tử xung-phong nhẫy vào thành. Ngày ấy là 23 tháng giêng 

năm Bính-Thìa (1-3-1076) Thế trong thành bắt đầu biến khi quân 

Lý lọt dược vào, Tô-Giàm còn cố gắng cùng bọn tàn quân 

chiến dẩu tới cùng. Đếa bước tuyệt vọng, Tô cho 36 thân- 

nhẳn tự sát roi tự thiêu mà chết. Dân trong thành không chịu hàng bị 
Lý quân giết hết. Xềt trong việc đánh Liêm-châu, Khằm-châu và Ung- 

châu quần dàn Trung-ọuếc bị hại vào khoảng 7 vạn người, và có 

trên 200 người bị bắt dem về Đại-Việt cùng nhiêu của cải nứa. 

Việc dáah Ung - châu trước sau rnất hơn một tháng- Quân 

Đại-Việt cúng có phan mối mệt. Lý-ihường-Kiệt'hạ lệnh rúv binh 

vì mục-dích của nhà Lý bấy giò1 chì có ý đánh một đòa tinh-thần 

vào Tống triều dề phá chương-ttluh xâm-lăng của Vương-an-Thạch 

mà thôi. Đòn tinn-thần đó dã thầnh-công trọn vẹn và oanh-lịật, 

Chú thích — Từ Khâm-cháu lên Ung-cháu đuờng dài khsàng 120 cêy 3ố. 
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Các căn-cứ quân-sự, các doanh, trại của Tống bị phá hủy hết 

theo đúng chính-sách tiên-thồ. Lý triều xét nếu Tống dem quằn 

trả thù, có tái tạo lại các địa-điềm và doanh trại ắt cúng mất thi giò' và 

không dễ-dàng, lại thêm tồn nhiều tiền của là đàng khác 

Một điều đáng chú ý : việc đánh Tõng của Lý-tricu rất 

sáng suốt bởi nếu không tránh được cuộc xung-đột tìù nên lợi 

dụng sự bất ngừ của địch mà đánh trưởc là hơn. 

Tháng ba năm Bính-Thìn (1076) quấn Lý rút ra khỏi 

dẵt Tống vl căn đề phòng sự phục - thù của Tống-triều có 

thầ đánh lén hậu-phương của mình. Và theo Hoàng-xuân-Hãn 

trong tác-phlm của ông là cuốn Lý-thường.-Kiệt, chính Vương-An- 

Thạch có ý này, nhưng khi đem ra bàn y gặp nhiều chính-kiẽa 

bất-đồng, khi đó Vương lại lầm vào thế cô nêa việc này bị bỏ lại 

cho tới khi họ Vương chán nản xin tử chức. 

CUỘC PHỤC-THỪ của triều tông 

Trong lúc Khâm, Liềm mất, Ưng-châu bị hãm, Tống 

Thần-tôn và Vưomg-an-Thạch sửa soạn cho đại-quân xuống miền 

Nam tính chuyện giải vấy. Sắp đặt quân xòng thì Tổng-triều nghe 

tin Ung-chầu thất thủ nên phải ngửng lại đề thay đồi kế-hoạch. Vớị kế' 
hoạch mới, có tính cách đại qui-mô hơn, Tống định không những thâu 

lại đất đai dã mất còn thôn-tính Đại-Vìệt đề đặt châu, huyện như tại 

nội- qa Trung-quốc. Tống dươc biết vùng Quảng-Nguyêa sản xuất nhiều 

vàng nên lại càng ham. 

Sửa soạn chiến . tranh.— Tống-triều sửa soạn chiến-traoh 

rất là chu-đẩo và hết -sức thận-trọng. Toàn thề triều-dình hdỊ) nhau 

thảo luận và hai cơ quan đề thi'bành mệnh-lệnh chịẹn-tranh lằ Anr.am 

hành-doanh và Annam chinh-thảo-ty dã hoạt^ động ráo riết trong 

suốt ngót một năm từ tháng chạp năm Ãt - Máo (1075) dến 

tháng mười năm sau, về việc tuyen lựa sẳp đặt tướng tá, thủy, 

bộ, chiến-cụ, thuốc-thang, tuyêa-truyền và mưu-lược. 

Quách-Quỳ được cử làm Nguyên-soấi, Tuyên-huy nam-viện-sứ. 
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Triậu-tiết iằm Annam đạo hành-doanh má-bộ-quân dô-tồng-quản 

chiệu thảo-sứ và kiêm chức Tuyên-phủ-sứ ở các lộ kinh Ho, 

Quảng-Nam (Hồ-Nam, Hồ-Bắc, Quẫng-Đông, Quâng-Tây). 

Đối với các tướng lính bẩy giờ, Quách-Quỳ vào hạng cỗ giá- 

trị như Địch-Thanh, Quỳ được đem các bộ-thuộc quen dùng của 

mình ĩr các chầu Phú-Điền tại Hà-Đông, Thiầm-tấy đi theo 

trong đổ có tứi 12 tưứng đá lừng danh ờ các chiến trường Tây- 

Bắc. Trong số 12 tướng cụa Quách-Quỳ, ba tướng được ờ lại 

trông coi miền Bắc. 

Tồng số binh-đội có trên 10 vạn ngưò-ỉ, chia ra 9 đạo, xét quân 

tuy nhiều nhứng giá-trj chỉến-dấu khồDg đều vì ồ-hựp, ngôn 

ngữ bất dồng nên khó khăn cho việc điều-khiền. Các quân lính 

này lấy từ Biện-Kinh đến Ung-châu. Ngoài các quân tuyền - mộ 
còn một số quân tinh nguyện theo quân chính-quy dề lập công. 

Theo lồũ Quách - Quỳ quân chính-thức có 45 ngàn và tướng 

miền Bắc có 9 tướng, mỗi tướng chì-huy 5.000 quằn, còn bao 

nhiêu là quân miền Nam, các động-binh và quằn tlnh-nguyện.-Ngựa 

cỏ 10 ngằn con. 

Tống ít chú ý về thủy-quân, nhất là cắc tướng thường quen 

trận-mạc miền Tây-Bắc lầ các vùng Cao-Nguyên và sa-mạc. Sau 

khi Ưng-châu mất, Tống mới có ỷ dùog đường biền đánh tập-hậu. 

Ngày 18 tháug 3 năm sau, Dương-Tùng-Tiên được bồ vào chức 

Chiến-trạo Đô-giám thuộc Annam đao hành-doanh có chĩ-thị đem 

quần bảo Chiêm-Thành, Chẳn-Lạp cùng giúp đánh vào hậu - tuyển 

của Đại-Việt. Con Tô-Giằm là Tô-Tử-Nguyên được bồ lằm tuần- 

kiềm. Ngầy mồng 7 tháng 6, y huy-động các dần chài các vùng bè gia- 

nhập thủy-quân ; Theo Hoàng-xuân-Hãn, thủy-quân của Tống 

kém to-chức và do các tướng bẵt tài điều-đọng. 

Về lưomg-thực, Tống khcng trông vào sự ùng-hộ của các địa- 

phưcrng ma binh đội sẽ qua, và cả vào sự xâm chiếm thóc, lúa 

Chú thích ■ Tong thiệt ờ Khâtn-Liêm 60,000 người — ĩf Ung'chầu 58.000 

người. 
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trên đất ciia chúng ta. ‘Ngày 21 thắng hai Triệu-Tiết một cận- 

thần cua vua Tống được đặc-ủy vào việc này. Lương khô dự-bi 

trước 10 tháng và mua ờ Quàng-Đồng. Vua xuống chiếu cho các 

lộ gần biên-thùy phải biện lương giúp. Ho-Nam, Phúc-Kiến cúng 

phụ-trách vằo việc này. Công-khố xuất tiền và vải đề chi-dụng vào 

sự mua bán thẹo giá đắt và cấm việc nhiễu dân. Viên coi việc thị- 

định tính phải chi tới 600.000 lạng vàng vào việc chiến - tranh. 

.Con số dự đoán này sau trội lên rẩt nhiều. 

Đển tháng 6 lương tải xuống miền Nam. Các căn-cứ, đon- 

ẳi ờ vùng Ung-châu được lệnh tu-bồ đường-xá gẵp rút và đắp 

lại cả thành Ung - châu nứa. Nấm vạn quần Quàng - dông đã 

được huy-động vào việc chữa thành, hào. 

Việc tiếp-vận đòi .hỏi, theo chuyên-vận sứ Quahg-tây: 1000 

chiếc thuyền bằng đáy, 1.000 cố xer 40 vạn phu (sau số phu rứt 

di một nửa do lừa, xe dớ vào và giẳm bớt một nửa mũi tên 

bằng sắt, chì còn mang theo 324.000 cái mà thôi). 

Từ xưa nước ta có tiếng là độc. Theo Má - Viện tả cảnh 

nước lụt, mùa hè, khí đệc xông lên đến nơi chim trên trời phải 
sa xuống, vua Tống cho Hàn - Lâm - Y - Quan - Viện chọn 57 bài 

thuốc trị lam - chướng, xuống chỉ phòng ngừa bệnh-hoạn, giữ 
phép vệ-sinh và lập đàn tế thần Nam - Nhạc ở Hành - Dương 

và cầu phúc một tháng khi thấy nhiều binh lính ốm, đau, chết 

hại ở dọc dường. 

Những sự đề-phòng cũa Tổng.— Tống còn lo trong 

khi Nam-chinh các nước Hạ, Liêu gày sự ờ phương Bắc nên dặn 

Quách-Quỳ hành quân gấp rút sao cho chóng thắng lợi. Tống sợ cả 
các phiên-quốc miền Tây-Nam nhân cơ-hội đoàn-kết với Đại-Việt cùng 

chống Tống ở các châu: Lê, Nhá, Nhung, Tô, Thi, Kiềm thuộc 

lộ Thành-dô, phủ Chàng và lộ Quí-châu (giáp vùng Vằn-Nam) 

nên cúng củ sự phòng-thủ cần-thận ở các địa-phương này nữa. 

Tống cồn dặn các lộ Quảng-dồng, Giang-tằy, Phúc-kien 

lú c mộ quằn phải coi chừng gián - điệp cùa ta (ngày 
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12 tháng 4). Quả vậy, Lý-thường-Kiệt đã tung vào đất Tàu một 

đội gián-điệp hoạt-động rất nhiều ơ dộc bồ- bề trong người có 

mang các bằng cấp mà Tống đá cấp cho các sư trước đầy. 

Nguyên khi dánh Khẳm, Liêm ta bắt được các giấy tờ đó, liền 

lợi dụng ngay vào việc lập ra đoàn gián-điập đội iốt thầy tu. 

Sau Tổng phải đình-chì việc cấp bằng cho sư đề triệt nạn do-thẩm 

của ta. Hơn thế nứa, Tống xuống chiếu'cho các thân nhẳn người Mấn 

ở Quẵng-Nam .đang giúp-việc bên Đại-Vỉệt gọi họ về và hứa 

sẽ bồ dạng. Mặt khác Tổng cúng tung vào đất ta một đội quằn 

thứ năm và hạ lệnh 'dồng tù binh làm hướng-đạo. Hỉnh như 
đội quần thứ nầm của Tống đá không giúp được việc gì bồ 
ích cho Tống trong cuộc xung-dột. 

Thu- phục nhân tâm_Bốt vơi quẫn dân dã bị chết hại 

từ cuộc thất-th& Khâm, Liêm, Ung, vua Tống cho thẵng-thưởng 

truy-tặng và cẩp- dơ, ỉập đàn chay, tống-táng các thi hài, bãi 

thuế, thứ lỗỉ cho kẻ sổng sót. Thận sĩ các nơi bj hại được lục 

bo ở ba châu kề trên mà không phải thi-cử. Các khê-động ỉà 

những vùng không trực-tiếp VỚỊ quyền trung-ương của Tống ở 
các dọc khe hay thung-lũng giáp nước ta là Tả-giang và Hữu- 

giang trong chiến cuộc lần thứ ùhất dầ hàng-phục theo ta hầu 

như hoàn toàn tự-lập „sau cơn binh ỉừa. Naỵ Tống áp-dụng 

phương-pháp lẩy lợi mà nhử, hoặc lẫy uy mà hiếp. Tống mộ 
quân ở đày roi đoàn-kểt các khê-động đề lằm phên, dậu phòng 

cuộc tấn-cổng của ta vào hậu-phương. Mệnh'lệnh đoàn-kết chặt-chẽ 
Lướng-Giang đá đặc-biệt ban ■ ra ngày 23 tháng 5 và một số bằng 

cấp đầ trống-tên sho : ty Chiêu-thảo dùng vào việc đụ-dỗ lĩnh-tụ 
các chầu : Vi Thủ-an (ờ Tô-Mậu), Hoàng-kữn-Mán và Nùttg-thiệa- 

Lình {hỉ Môn-chàú), Lưụ-Kỷ (ở Quảag-Nguyên) vằ Sầm-khánh- 

Tần, mục-ảích phá-tán lực-lượng tiền-đạo của Đại-Việt. 

Cuộc tốn-công -cỗa Tổng_Tnr&c khi Quách-Quỳ đem 

quân vào cói nư.ớc ta vua Tống nhiều lần căa dặn : « Theo 

Thạch-Gỉám giặc Gĩao-chĩ mạnh gan, liều chết chỉ kém nước Hạ 
mà thôi, Việc dộng binh lần nly rất can-hệ ảếa sự an nguy của 

Lưỡng-Quảng. BSn phương nhìn về, nếu không thắng hạn bất 
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tiện cho nựớc đó, nên cần-thận...». Trong lúc này trước vấn đề 

Giao-chỉ giữa triều Tống dư-Iuận rất là chia-ré. Vưưag-an-Thạch 

được trử về ngôi tề-tưÓTig tuy thế lực kém và bị công-kích luôn 

về nội-trị và ngoại-giao, nhưng Vưo-ng vấn chủ chiến. Bọn tề- 

thần như: VưoTtg-Sung, Vương-Thiều, Phú-Bật trái lại không 

tẩn-thành chiển-tranh, chĩ gượng theo ý "vua Thần-tôn mà thôi. 

An-Thạch nói « Đánh Giao-chĩ tất đ trợc ». Sung nói <' Được cũ nữ 

cô ích ». Ngay khi quần đội lên đường, cái cảnh «ôr,g chẳng, 

bà chuộc » vẫn cồn hằng ngày diễn ra giữa các cuộc hội-nghj. 

Sự bất đồng này đá gây mật tinh-thăn không đẹp trong các tướng 

súy, thêm vào đó là những sự khó khấn họ dã gặp trong những 

cuộc va chạm vứi Lý 3aứ này,,. 

Việc chuyền quấn của Tống kéo dài trên 6 tháng. Cuối nấm 
Đinh-Tỵ (1077) quần-kỳ cùa Tổng mứi phấp-phứi bay trên dất 
Việt. Lý-triều từ tháng ba đã rút quân về nước sửa-soạn các 
phòng-tuyến dè dựi... 

Trong cuộc giao-tranh giửa hai nước kinh-đô bao giừ cúng 

là mục-phiêu chính của dịch đề gầy mật áp-lực vào tinh-thăn 

của nhân dân. Kihh-đô của chúng ta ỉr miền Trung-châu, dĩ' 

nhiên phải phòng-ngự từ vùng trung-nguyên trử lên đếa Thưựng-du. 

Tại đây, Lý-thưừng-Kiệt đặt quân chủ-lực chặn từ trại 

Vĩnh-Bình đến con sông Nam-định tức là sông Cầu ngày nay 

rất quan-hệ vì các đường thông-lộ từ Quảng-tẳy tới Thăng- 

Long đều bị sông Cầu chặn. Con sông này từ địa-phận Cao- 

bằng chạy đến Lục-đầu hựp với sống Bạch-đằng. Từ Lục-đầu 

ra đến bề là cái hào sấu rộng che-chở cho dong-bằùg nước 

ta đề chống các cuộc ngoại-xâm bằng đưò-ng bộ tử Lướng- 

Quảng vào theo chiến-lưẹc của Lý. Các dồn trại đặt sát nhau 

từ ải Quyết-ly ở phía Bắc châu Quảng-Iaag và ải Chi-lăng ĩy 

phía Nam chấu ẩy. Phòng-tuyếa ấy bị vỡ ^thì còn phòng tuyến 

thứ ba tức là Nam-ngạn sồng Nam-định. Ở đầy Lý-thưừag-Kiệt 

cho đắp đê cao như thành và trên thành dùng tre làm dậu dầy 

tóũ mấy tầng nối vói dáy núi Tam-đảo (ử sau Sống Cầu) dà1 

tới gần trăm cầy số. 
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Thủy-quần túc-trực ở Nam-ngạn đề phòng quân địch qua 

sông, nhưng đại-dóanh cũá thủy-qũằn dóng ở Lục-đầú có nhiệm 

vụ phần phối đi các sống Đào-hoa (sông Thương) sông Lục-Nam 

sông Nam-định, sông Thiên-dức hoạc ra cứa biền Bạch-đằng tiếp 

ứng cho thủy quấn đậu ờ cửa sông Đcng-kênh. Haỉ tháj-từ: 

Hoằng-Chần, Chiêu-Văn và Tẳ-lang tướng Nguyễn-Cặn phụ- 

trách ờ đây. 

Đại quân của Lý-triều giữ mặt trận trung-ương thẹo dọc ỉúy 

tre chặn đường tới Thiên-đức và Thăng-Iong. 

Tiền-tuyến của ta có 5.000 quân thồ-đinh giữ chầu Quảng- 

Nguyên là tả-dực dưới quyền chì huy của Lưu-Kỷ và nhiều tì- 

tướng kiệt-hiệt thuộc giông dôi Nùng-trí-Cao và Nùng-tôn-Đản. 

Hứu-dực là cánh quân đóng ờ trại Ngọc-sơn thộc Vĩnh-an và 

thủy binh do Lý-kế-Nguyên thống-lĩnh rất mạnh. Có lé dại hạm 

đội bấy giờ đóng trong sồng Đông-kênh sau cửa Đon-sơn (Vần* 

dồn) mục-dích ngần thủy>quân dịch xâm nhập vào nội-diá bằng 

hải-đạo. Khoảng giữa hai ải Quyết-ly và Chidăng có trung-quân 

tiền phong lầ phò-mã Thân-cảnh-Phúc phụ-trách. Dưới quyền có 

cấc tù-trường Sầm-khánh-Tân, Nùng-thiệm-Linh, Hoàng-kim-Mẫn 

án-ngữ từ Môn-châu, Bỉnh-gia đến Phú-lương, Tô-Mậu, Tư-lăng 

dển Lạng-châu. Nểu như vùng thượng-du có quân Trung-châu 

và tướng-lĩnh thân tín của triều*đình thì quân Tống -chưa dễ lọt 

được vào phòng-tuyễn thứ nhất. 

Việc chiêu hằng các khê, động của Tống do Đào-Bật và 

Khúc - Chẫn đảm-lĩnh. Bật cùng một trầm tả, hữu tớỉ 1 ả-giang 

chiêu-dụ thồ dân trước đây siêu-bạt vì chiến-tranh. Nay Bật tói, họ 
thèo vệ kilm-điem được 27.000 dinh*tráng, trong số đó 20.000 

được giao cho các tướng, một số được dùng vào nọ-dịch chiến- 

trường (giã gạo, đây xe, mở đường v.v...) Các tù-trường như 
bọn Nùng-quang-Lậm, Nùttg-thịnh-Đức, Nùng-tôn-Đản (vừa theo 

ta đi đánh Ung-châu trưởc đây) theo hết. Bọn Hoàng'kim-Mãn 

và Sầm-khánh-Tân coi Môn-chằu cũng ngầm xin quy hàng trừ 

b?n Dương-tiên-Tiềm và Tiên-Hạm không chịu. 





Qu/-hÓa 
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Trộn Vĩnh-an_Quách-Quỳ rời khỏi Biện-kinh (kinh-đô 

của Tống) vào trung tuần tháng. 6 thỉ. xuống tới Đàm-châu đá sai 

Nhâm-Khí trẵn-thủ Khầm-châu đánh úp trại Ngọc-sơn giáp giới 

châu Vĩnh-an. Q đầy quân ta ít-òi nên địch-quán thắng nhanh 

chổng. 

Trung tuần thắng 7 hậu-quằn Tống tụ . tập ở Đàm - chấu. 

Tháng 7 qua tháng 8 hằnh-doanh chuyền xuống Ung-châu. 

Tháng 9 đại-quân tối' Ung được phân-phối đi đóng các nơi theọ 
dọc biên-giới của chúng ta. 

Lúc nàỵ Dương-Tùng-tiên lĩnh thủy-quẳn tính vượt bề qua 

Chiềm-Thành dụ Chiêm đánh vào sau lưng ta thì sứ Chiêm tới 

Tống triều nên việc đi Chiêm được miến. Chiêm ưngrthuận thi- 

hành kế-hoạch của Tống. 

Quáng - Nguyên thát - thỏ.— Thẩng 10 qụân Tống tới Tư- 

Minh thuộc trại Vĩnh-Bỉnh là trung-tâm-diềm đề vượt các cửa ài 

vào cắc chẳu Quảng-Nguyên, Môn, Tô-Mậu Yà huyện Quảng- 

Lang. Họ đóng ở đây 70 ngày theo lệnh của tl-tướng mới 

(Ngô-Sung) là người của phái phàn - đổi Vương-An-Thạch 

về cuộc chiến tranh với Đại-Việt. Trong lúc này giữa các tướng 

cúng có sự bất hòa, lương không cấp đủ theo chương - trinh, 

phu phen cúng vậy. Khi qua núi Lính gập mùa nống nực quấn 

lính ốm đau rẵt nhiều. 

Yên-Đạt dược cừ dẩnh Lưu-Kỳ. Đạt là một dúng tướng 

Tập được nhiều chiến công trong khi đánh Hạ. (Tầy-Hạ) Đường 

vào Quảng-Nguyên hiềm trở, mặc dầu quần Tổng đông, Lưu-Kỷ 
cũng cự-chiến rất hăng làm cho tiền quằn cùa Yên-Đạt lẳm nguy. 

Đạt dem quân bàn bộ dến giải vẳy. Thấy khó lòng hạ dược 

Lưu-Kỷ, Đạt phao tin Lưu-Kỷ đá nhận lời theo Tống. Các khê- 

dộng tường thật (vì Lưu-Kỷ lằ tay cừ-khôi trong các tướng 

Thượng-du của ta) nên hàng Tống hết. Kỷ bj cố-lập ba ngày 

sau cũng ra xin quy-phục. Xong việc này Đạt cho phẩ các động đề 
phồng quấn ta tập-kích. 
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Quảng-Nguyên mất vằo đầu tháng chạp. Theo lệnh cua Quách- 

Quỳ, Đạt phải kéo quần về phía Đông họp với đại binh ờ Tư-Minh, 

Bằng-Tường. Khúc-Chần ờ lại Quàng-Ngũyên phồng quẳn ta ỉr 

hai động Hạ-Liên và CS-Long thuộc phía Nam Quảng-Nguyên 

đánh lên. 

Trộn đánh Quyết - Lý, Môn, 7ô-Mậu_Ngày 11 tháng 
chạp, đại quần Tống tiến vào ài Chi-Lăng. Khúc-Chẫn bố Quẳng- 

Nguyên sang Bống-Nam đánh Môn-Châu được bọn Hoầng-Kim 

Mán và Sầm-Khánh-Tần theo sẵn. 

Châu-mục Vi-Thủ-An coi Tô-Mậu cũng được dụ trước nên 

Tống chiếm Tô-Mậu ngay khi vừa tới. Tại Quyết-Lý tiền-quân của 

phồ-má Thần-cành-Phúc giao chiến vỏ'i bọn Lưu.Kỷ, Trương-thế-Cự. 

Quân Lý có tượng-binh chõng dớ rất có hiệu - quả và cản được 

quần Tống.' Quỳ sai quằn cung-tiễn-thủ lấy nỏ bắn và lấy 

má tấu chểm vào vòi voi. Voi quay đầu chạy, quần Lý vó’ tan. 

Quần Tống vằo chiếm huyện Quảng-lang. Thấn-cành-Phúc rút 

vào rừng dùng thế du-kích nhưng cũng không ngăn được dại- 

quân của địch tràn như nước chẫy xuống 'miền Nam dánh vào 

các phủ Lạng-châu và Phú-lương. 

Trộn Bàu.Bỉnh— Đắnh xong Quảng-lang, đại binh Tống 

định xuống thằng Lạng-cbâu. Đường từ Ôn-châu tới Phủ-lạng- 

Thưong dịa-thế hiềm trờ, phía Đông có rừng rậm, phía Tấy có núi 

đá cheo leo. (Núi Cai-Kinh hay Bắc-sơn cũng là một) Đường chính 

phải qua ải Chi-Lăng nguy-hiềm cho các tướng Tầu xưa kia thế 
nào, Tống đá biết. Quỳ liềỉi chuyền quần, về phía Tây, vưọ-t núi 

Bắc-sơn qua Yên-Thế chia làm hai cánh, một tiễn xuống sông 

Phú-Lương tức là thượng-lưu sông Cầu, mốt ré sang phía Đông 

dánh vào ải Chi - Lăng. Quẳn ta Iật-đật rút vào dộng Giáp 

xuống phía Đông-Nam hợp với hứu-dực ở vùng Vạn-Xuằn. Quân 

Tống lăn lượt xuống miền Nam dổi-diện với quẳn ta trước cái 

hào sẳu thiên nhiên là con sông Cău (Họ đóng từ tĩnh-Iy Thái- 

Nguyên đến Thị Cầu) Theo sách Tống hội-Yếu ngày 21 tháng 

chạp quân Tống đã dẹn trung-nguyên nước tạ. 
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Trận Như - Nguyệt_Quân Tống sau khi vượt được phồng 

tuyển Thượng-du của ta thì hữu-dực do tướng Miêu-Lý quản 

Jĩnh đem quần đóng trước bến dò Như-Nguỳệt. Hưó-ng dạo có 

Hoàng-kim-Mấn mà Khúc-Chần dln theo. Đại quần cùa Quách- 

Quỳ dóng ở phía Đông cach 60 dậm, tính theo bờ sông khuất 

khóc thì đại-bản-doanh của địch đóng vừa đúng trước xá Thị-Cầu 

ngằy nay. Tả-dực của Tổng quay về phía Đông đề đối phó với 

quằn Thân-cành-Phúc ớ động Giáp. 

Tóm. lại phòng-tuyển của Tống đóng dọc sông Cầu từ huyện 

Hiệp-Hòa qua huyện Việt-Yên đến chân núi Nham-Biền thuộc 

huyện Yên-Dúng rồi chạy lên phía Đông-Bắc đến Nam-Ngạn sông 

T hương. Khoảng phòng-tuyến chính dài ba mươi cây số từ trước 

bến dò Như-Nguyệt đến chần núi Nham. Quằn Tống tính qua 

sông dồ bộ ở, khoảng này. 

Còn qúằn ta ở dộng Giáp xuống đóng ở Vạn-Xuân và đại 
quân rót về phía Nam sông Nam-Định (dó là phbng-tuyển thứ 
ba) Phòng-tuyến này rất kiên-cõ như trên đấy đá tả, theo Hoặng- 

kim-Mấn mách Miêu-Lý đại-quần của ta còn dóng ờ động Giáp 

chưa kịp rút vệ xuôi thì nên đồ bộ qua bến đò Như-Nguyệt. 
Quách - Quỳ miễn - cưỡng bằng lòng cho Miêu - Lý bắc phù 

kiều dề qua sông. Bị quần ta cản lại, quần Tống sợ quằn ta 

dùng cầu qua Bắc-ngạn liền cắt cầu. Hậu - quân của họ sang 

sông không kjp. 

Trận Kháo.Túc.— Theo kế-hoạch của Yên-Đạt, Quách-Quỳ 
dẫn 5.000 quân tới bồ" sông Kháo-Túc. Xét địa-thế thì Kháo- 

Túc là một khúc sống Cầu khoảng kề phía Đông-Nam núi Nham- 

Biền (Hoàng -xuân-Hãn giải-thích chữ Kháo - Túc như sau : 

«••• Người ta thường thấy tiếng kháo dùng Ờ miền Lạng-chầu đl chỉ 
tên núi. Ví-dụ : Kháo mẹ, kháo con, khằu-ôn, Trong một cấu của 

sách Đàm-phố cổ chép sông Kháo bò chứ Túc. Tiếng Kháo và 

Cău Tất gần nhau) Mục - đích của quân Tống lầ dử ta tới d<5 

đe bao vâỵ và phản-công. 
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Lý-Thưừng-Kiệt sai hoằng-từ Hoằng - Chằn, Chiêu-Văn đem 

400 chiến thuyền vằ vài vạn quằn đến đánh, quát tháo ầm-ỹ. 

Trong số quân này có 400 diíng'SĨ riêng của hai hoàng-từ rẩt 

có can-dẳm và kỷ-luật, tinh thông trận-pháp. Quấn ta đồ bộ 
lên Bắc ngạn sông. Tiền quân cùa địch thua, có lê họ rút theo 

kể-hoạch của Yên - Đạt, dụ ta đi sâu vào trận-địa của họ. 
Quách - Quỳ đem quân đến trợ-chiến. Yên - Đạt cúng theo sau. 

Quần ta tiến qua mé Tây núi Nham - Biền thì một bề bị 
phục-binh ùa ra, một bề bị kỵ-bink của bọn Trương-Thế-Cự, 

Viro*ng-Mấn. áp-đảo tới (Quỳ dùng ky-binh theo lối Địch-Thanh 

xưa kia đánh vào hai bên sườn quân Nùng-trí-Cao. Chiến-thuật 
này rất lợi hại vỉ quân Tống rất quen dùng kỵ-binh dá từng 

có hiệu-nghiệm ờ Tây-Bắc trong các trận đánh hai nưức Hạ, Liêu. 

Họ mang sang ta một vạn ngựa là do ý trến đây đã thảo-luận 

trước khi mở cuộc Nam-chiah. 

Trên đất bằng kỵ-binh cỗa Tống quả rất lợi hại, làm rối 

loạn hầng ngũ quấn ta. Lúc này lầ một cuộc rát lui về phần 

quân ta rất thê thảm. Quần lính tranh nhau sang sông chết đuối 

rất nhiều. Thuyền ta ghé vào bến đón quần chạy về bj mẩy đá của 

giặc bắn chim gầu hết. Hai hoàng-tử Hoàng - Chằn, Chiêu-Văn 

và đám thần-quần cũng bị chểt đắm. Tả-Lang tướng Nguyễn- 

Căn bj tướng Tống là Đặng-Trung bắt. Xác quần Đại-Việt 

chất đăy sông, ba ngày nước cuốn không hểt. 

Cuốc đại tấn-công của Lý-thưừng-Kiệt trong dịp này ró rệt 
là cuộc dại bại. 

Bàm . phán Hòa- ,bình.— Sau trận Khẩo-Túc nằy Lý - 

Triều nghĩ đến kể hoân-binh. Lý-do của cuộc hoân-binh về 
phần Lý triều rất dễ hiều : Lý không tỉnh chuyện ăn thua vói 

một đại cưừng-quốc. Đó là bởi chơ Lý biết Tổng đóng quâu 

hàng tháng diện đối diện với mình mà không tiến tức là thực-lực và 

tinh-thần quân-đội của Tống không dáng sự — Sự cố gắng cùa 

lục quân Tống đá thất-bại vl không có thủy quẳn trự lực. 
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Quân tiền - phong của Tống tiến gẩp về Thăng Long. Cuộc phản 

công của ta hết *ức ráo riết khiển Quách-Quỳ phài cho chèo bè sang 

tiếp cứu và gọi bọn Miêu-Lý trờ về. Muốn cồ vó tinh-thần kháng 

địch của binh đội, Lý thường Kiệt saí người giả làm thần nhần 

nấp trong đền Trương-Hẩt đọc thơ mắng giặc như sau này : 

«Nam quốc sơn hà Nam-để cư, 

«Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 

«Như hà nghịch lố lai xâm phạm, 

«Nhữ đàng hành khan thủ bại hư.» 

Dtch : 

* Sông núỉ ntrớc Nam oua Nam coi, 

« Rành rành phẩn định ở sách trời. 

« Cớ sao lũ giặc sang xẩm phạm ? 

« Bay sé tan tành chết sạch toi ! » 

(Bài này do Hoàng - xuân - Hán dịch). 

Trận này Tống thất-bại, Miêu-Lý suýt bị Quách-Quỳ làm tội. 

Trận Nam-Dinh.— Việc đồ-bộ bất ngờ không thành--cóng, 

Quách - Quỳ đành đợi thủy-quần tới đón qua sông. Lúc này 

thủy-quần Tống 4° Hòa-Mần và Dương-Tùng-Tiền đã bị thất 
lợi ngay ngoài biên-giới trước sau 10 trận tại cửa sông Đông- 

Kênh (cổ lẽ là cửa Tiên-Yên ngày nay) Bị tê-liệt à1 dầy Tùng- 

Tiên mất cả liên-lạc vời lục-quằn, cho người qua dục Chiêm-Thằnh 

sắp đặt việc tấn-công nểu quần Bại-Việt thua chạy về phương'Nam. 

Đợi mái không dược tin tức của thủy-quân Quách-Quỳ bèn 

lọ liệu lấy việc tồng tấn công Đại-Việt. Quần Tống đóng những 

chiếc bè Tẩt lớn, mơi chiếc chở dược 50Ỡ quấn lính chuyền lên 

bộ hết cả lực-lượng đl đồ xô về Thăng-Long. Quân tiên phong 

của họ do-bệ, dốt phá các dậu tre. Quần ta Ờ trên cao dánh 

xuống. Quân Tống bị khốn đốn rút lui không dược vì bè dã 

quay về đón các đạo khác sang. Địch chết rất nhiều và xin bàng 

cũng lắm. Cuộc dồ bộ lần thứ hai của Tống thất-bại một cách hoàn 
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toàn.Trong lúc nầy thủy-quần Đại-Việt hoạt động rất mạnh. Có khi 

Tống tưởng thủy-quần từ phía đông lại đã mừng, đến gần thì 

ra hàng vạn quấn Giao-chỉ thét chửi om-xòm và tiến sát Bắc 

ngạn lchiều-khích bằng các thuyền con. Quằn Tống đem tinh binh 

hết sức giữ bừ và vào rưng đốn cầy làm máý bắn đá đề đánh 

lui quân ta. Hai bên giằng co nhau hom một tháng. 

Thủy-quần củá Tống ờ cừa sông Đông-Kênh cựã quậy mái vẫn 
không tiến được vào nội-dịa của ta, ưu-thế cùa thủy-quẳn ta đá 
ró rệt trên dịa-diềm này duy kéo dài chỉến-tranh chỉ tốn hại rút 
cục vấn phải đi tới gỉài-pháp hòa-bình thì điều dinh sớm ngày nào 
hay ngày ấy. Với con tính này, Lý đập trúng vào chơ mong muốn 
của Tống, một phăn cỗ lé Lý hiều các mầu thuẫn nội-tại cua các 
chính-khẩch vằ tưởng lĩnh Tống, một phần vì đôi bên chưa phân 
thắng phụ, dã thế con số thiệt hại về nhân-lực và binh-lưomg 
của Tống đá khá lón. Đề-nghị đưa ra có hy-vọng Tống chịu 
nghe còn hom đề thiệt thbi nhiều hay quá thua cay tình thế sé 
phiền phức và gay go thêm. Tóm Ịại Lý muốn yêa vì trưức sau 
cũng phải yên và mọi chuyện thi hơi oớỉ giải đều coi là 
thất-sẩch cả. . . 

Lý-thưồmg-Kiệt sai sứ đển bàn doanh Quách - Quỳ nói « Xin 

rút đại binh, sê cổ sứ sang tạ tội và tu cống» Ngoài ra Lý 

triều bằng lòng nhưọmg đất cho Tống nơi nlo Tống đã chiếm 

được (Quáng-Nguyên) Sứ-giâ Đại-Việt đồ lỗi cho Từ-Bá-Tưòmg 

đá xin Lý đẵnh Tống. 

Trưức mọi sự cùng quẫn, Quỳ quyết định chấp thuận đ’ề- 

nghị của Lý và chuyền đệ bíều của vua Lý về kinh. Đồng thời 

Quỳ cho rút quận nhưng sự Lý biết đuồi theo nẽn giứ bí-mật rồi 

một đêm các bộ-binh và kỵ-binh Tống bất thinh lình được lệnh vội 

vã lền dường đạp xéo lên nhàu mằ dị. (Tong sử 334 cỗ chép việc 

này) Quỳ khôn khéo đề Đào-Bật cầm hậu-quâù. Bật có tiềng là 

văn vó kiêm toln nên đợi sáng mốũ cho quấn bản - bộ cSa minh 

hàng ngũ tề chỉnh rút lui. Xét ra Quỳ cùng đại quằn Tổng cẵm 

cự với ta 40 ngày trước sông Phú-Lưomg (Cẵu) kề từ ngày 21 

tháng chạp và triệt-thoái đầu thẩng hai nấm Đinh-tỊ (1077). Vỉ 
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Lý triều muỗn hòa-bình nên không bội-ước, quần Tống được 

trừ về nước yên ồn ? 

Hạ tuần tháng 2, Tống-thần-tồn nhận được tin đình-chiến 

rẩt bất-mán, muốn tiếp tục chiến - tranh nhưng Giám-sát ngự-sừ 
Thái-Thừa-Hi bầy tỏ lợi hại nên dành chịu việc giảng - hòa bởi 

Tống vấn' được Lý triều giử cho trọn vẹn thề-diện. 

Ngày 25 tháng 2 (Đinh-Tị) Ngô-Sung thay mạt quần thần 

dẳng biều mừng vuã Tống «đá dẹp yên Aanam và lấy lại được 

Quảng-Nguyên » Chằụ này có chiếu đồi ngay ra Thuận-chầu và 

vua Tống trả lời Lý-Nhần-tốn phải tu-cống như trước cùng trẳ 
lại các tù binh đá bắt được ơ Ung, Khâm, Liêm hồi tháng 

chạp năm ngoái. 

Cuộc chiến tranh Lý-Tống khởi tử tháng 11 nấm Ẩt-Máo 

(1075) nay kết-liễu vào tháng hai năm Đinh-Tj (1077) tính tất 

cả là 15 tháng. 

Tính số đoọn-trường Tổng, Lý.— Về phần Lý số binh 

sĩ tử trận trước sau không tới một vạn từ các cuộc xô xát ừ phòng 

tuyển thượng-du đển phòng-tuyến trung-nguyên. Tướng lĩnh mất 

hai hoàng tử và một tà-lang-tướng. Đất mẵt : chầu Quảng-Nguyên, 

Tư-Lăng, Tô-mậu, Môn và Quảng-Lang là đất rừng núi. 

Về phần Tống bốn trại Vĩnh-Bình, Cồ-Vạn, Thiên-Long, 

Thái-Bỉnh và bốn thành Khâm, Liêm, Bạch và Ung bị tàn phá. 

Sổ nhân mạng bị chết hại : riêng ở Ung-châu tới sáu vạn không 

kề ở mấy thành và mấy trại giáp biên-giới trong trận nhập Tổng. 

Kỳ sau theo lời Chinh-Thúc 2 8 vạn phu vận lương và 11 vạn 

chiến-binh chết vỉ lam-chướng (còn được 28.000 người sống sót 

trờ về. Tòng cộng hai phen Tống thiệt khống dưới 30 vạn người. 

Số ngựa 4.690 con náy còn lại 3.1 74 con. Tiền tiêu mất 5.190.000 

lạng vàng (theo lời Từ-Hi tâu ngày. 21 tháng 3 năm Đinh-Tị). 
Vì sự thất-bại này quá lớn và ró rệt nên sau khi quần-đội hồi 

hương các tướpg lĩnh cao cấp từ Quách-Quỳ trở xuống dều bi 

trừng phạt, kẻ bj biếm, người bị an-trí rất nhiều. 
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Châu về Hiệp.phố.— Sau khi Tống chiếm đưọt năm chầu 

trên đây của ta, các tướng đá dự việc Nam chinh được cừ giữ các 

đẩt nầy và các châu miền Nam Trung-quốc, guồng máy cai-tri 

đưực thiết-Iập. Chầu Quàng-Lang ờ vào địa-thế không vững sau. 

bị bỏ. Tô.Mậu và Môn khống dược đôi bên chú-ý, duy châu 

Quàng-Nguyên đưực coi quan-trọng như Ung-chầu và cai quản 

cấc châu kia. Ngay sau thời chiến-tranh thành Quẳng-Nguyên 

đưực đắp lại. Đào-Bật là danh tướng được áặc-biệt ủy-nhiệm vào 

việc trấn-thù dịa-hạt này, phụ-tá có 17 ch!-huy cắc xứ Hồng-chầu 

gưi đến. Tống lại tồ-chức việc khai mò vàng, bạc ờ dây và phủ- 

dụ cùng thu-phục các tù-trưửng dịa-phưong đe mở rộng ẳnh-hưửng. 

Ngay khi Quách-Quỳ rút quân Lý-thường-Kiệt cho binh-dội 

theo sau chiếm dóng động Giáp vằ dánh úp ngay huyện Quảng- 

Lang, gần như uy-hiếp sát sạt Thuận-châu có trọng-binh dóng, Lý- 

thường-Kiệt phao tin sẽ tẩn công nốt. Vua Tống lo ngại hết sức 

nên bàn vứi TriệurTiết ờ Quế-châu, và các biên-thần nếu sứ'bộ 
Đạt-Việt qua thảo-luận về vấn-đề nhưựng-dịa thỉ nên giải-quyết sao 

cho êm thắm nghía là « trẵ cho chúng nhiều hay ít » tùy tình-thể. 

Đầu nấm sau Lý triều thi-hành chước ngoại-giao. Đào-tông- 

Nguyên di sứ đem theo 5 con voi đề cống và đệ từ biều xin lại 

các nhưựng - địa. Tống vẫn lo 8ự cho rèn binh mua ngựa ỏr các 

khê'động vằ phồng thủ mọi diều bất chắc. 

Việc Quảug-Nguyên được đem ra xềt. Tổng thấy quân đon 

thủ đến đóng ờ dây mưừi phần chểt nấm, bày vằ luôn luôn cỗ kè 

dàò ngũ. Các viên chức cúng bi nạn lam-chướng không kém sau 

Tống triều quyết định trà lại cho Đại-Việt nốt nhưựng-địa quan 

trọng nầy nhưng dề giữ thê-diện họ dòi Lý nộp trả tù binh làm 

điều-kiện ngoại - giao và xử những thủ phạm gẳy chiến - tranh 

(Ám-chl Lý-thường-Kiệt) tại biên-giới. Dĩ - nhiên là điều - kiện 

sau đẳy Lý khồng chịu. Việc ngoại-giao bị ngừng-trệ, Lý-thưừng- 

Kiệt lại xổi dần các Chầu cườp phá do Nùug-trỉ-Xuân, Ma-thuận- 

Phúc cầm đầu. Sau cùng vua tôi nhà Tống nhát dịnh trẫ hểt cắc 

nhưọ-ng-địa, Lý-thưòng-Kiệt cũng cho dem trả một sổ tà nhần gom đủ 
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trẻ, già, trai, gái (22! người) đàn bà bị khắc vào cánh tay chữ : 

Quan khách, con trai tử 15 tuồi trở lên thích chử ; ThiỀn-tả- 

bỉnh, đàn ông từ 20 tuồi trờ lền thích chữ : Đầu Nam-trieU' 

Thế là chẩm rứt cái mộng chinh-phục Đại-Việt của Tống. 

Đây là cả một sự thất-bại về vật-chất cũng như về tinh - thần. 

Triều-dỉnh và dân chúng nhà Tống bị hao^ton, khốn-đõn hết chỗ 
nói. Biên-thùy lại trờ về như trước năm At-Mâo nghĩa là Tống 

chẳng lợi thêm được một tấc đất. Người chủ mưu như Vương-an- 

Thạch và các tướng lĩnh phụ-trách việc xẳm-lăng đều lần lượt nhào. 

theo vứi chính-sách Nam-thùy. Kết-cục có phải đâu chuyện tham 

voi Giao-chỉ đê mất vàng Quàng-Nguyên như lời thơ trào-phúng 

của người đời bẩy giờ : 

« Nhần tham Giao-chỉ tượng 

« Khươc thất Quàng-Nguyên kiưi 

Bàn về việc Lý-thường-Kiệt đánh Tống, Hoàng - xuân - 

Hán viết : « Đối với nước ta tuy có thề nói không được thua gì, 

nhưng thật ra nếu ta đề Tống tấn-công trước chưa chắc quân ta 

đá bâo-toàn nồi lĩnh-thồ. » 

Xít lại cuộc tẩn-công của Lý-thường-Kiệt không nhứng là 

táo bạo mà ta có thề nghĩ là vong-mạng nứa dề dem lại những 

ảnh-hưởng tai hại vô cùng cho nước ta. Ông thành - công là 

vl ông dã quan sát tường tận tlnh-hình, quyẽt-dịnh khéo léo kế- 

hoạch, nhờ đó lịch-sử nước ta được ghi dấu chần người Đại-Việt 

lên đất xưa của vua Triệu. Đời sau người Việt chúng ta không 

còn dịp nào diễn lại một cuộc tranh hùng tương tự, tuy rằng hình 

như Nguyln-Huệ có lúc muốn theo gương Lý-thường-Kiệt nhưng 

lại chết yều nên sự không thành... 

Cầu ca - dao : 

«Nực cười châu-chãu đá xe 

«Tường rằng chãu ngá ai dè xe nghiêng. 

không biết sinh rạ vào đời nàor nhưng nó có thè tóm-tắt như một bức 
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hoạt-họa về quáng lịch-sử oanh-Iiệt này của nước ta. Tuy về vật- 

chất, sự thẳng-ỉợi cùa chính-sách Lý-thường-Kiệt cKỈ cỗ tính-cẩch 

tiêu-cực, nhưng về tinh-thần nổ đã làm tăng thanh thế nước ta 

lên nhiều buộc Chiêm phải sự và Tống phải nề... » 

Theo ý chổng tôi việc tấn-công vào đất Tống dưới đò*! Lý' 

Nhằu-tôn là một thù-đoạn chính-trị và phải nói ngay rằng thủ- 

đoạn ấy là cùa Lý-thườag-Kiệt. Về hình-thức quẳ nó có tính- 

cách tiêu-cực nhưng họ Lý dám ra tay là vì đá nghiên cứu rõ 

ràng nội tinh chính-trị và quân sự của Tống triều thuở đó : Tống 

tuy thẳng Liêu-Hạ bấy giờ nhưng không phải là không chật-vật 

gian-lao. Các rợ Hung»Nô hay phiên-bang bấy giờ vẫn ám-ảnh 

trong ệầu óc vua tôi nhà Tống. Đối với Giao-chĩ, Bạch-dằng- 

gỉang dã từng là mồ chôn quán Nam-Hán, ải Chi-Lăng dá diễn 

ra cảnh tuyệt-mạng cùa Hầu-nhân-Bào huống hiL.Hán-tộc dã ngại 

Việt-tộc từ thucr thượng-cồ. Phá Ưng-châu, Lý triều chỉ cốt hạ 
một đồn chính-trị vào tinh-thăn của Tống. Đánh trước xoa sau, 

biết rằng rồi sao Tống cũng phải chịu cồn hơn đề Tống rầm-rộ 
kéo quần đến bờ cói. Tất nhiên Lý-thường-Kiệt cúng đá tính toán 

chu-dáo thực-lực và xét cổ đủ tin vào sự dúng-cảm của dân-tộc. 

Việc dánh Tống quả là một chuyện rất táo bạo nhưng có 

thể mới to sự phi-thường của người anh-hùng giứa dám thế nhàn, 

nếu không sao có được nhứng chuyện bất hủ vời ngàn thu trong sử 
sách. 

4. Những cuộc dằng co đầt đai Lý — Tổng.— Việc 

dánh Tống xong, tiếng tăm nước ta lại càng lừng lẫy. Lý-thơờng- 

Kiệt liền lo giài - quyết gắt-gao việc mờ rộng cương - thồ và 

phẳn chia đja - giới với nhà Tống. 

Đời Lý, cương - thồ Việt - nam ch! mới ró rệt về phương 

Nam vào khoảng Thanh-Hóa cách biệt với dát Chàm do dáy 

núi Hoành-Sơn và về phương Bắc từ Cao-Bằng sang Đông. Địa 

phận Đông-Khê so sánh với ngày xưa không khác lắm. Từ nơi 

này ra biền Bắc-Ngạn sông Kỳ-Cùng thuộc về Tống gom cổ 
châu Tầy-bỉnh, Lôc-châu và huyện Thanh-Viễn rọi tới chỗ gần 
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bề, lĩnh-tho Việt-nam cồn ăn vào tóũ tinh Quảng-đông đến 

gần vịnh Khầm-chầu. 

Các cư-dân tại Cao-Bằng gom Mán, Nùng, Thồ không, thuộc 

hẳn về bên nào. Biên-giới về phía này tới vùng Bảo-Lộc và 

Yên-Báy ngày nay có thề nói bấy giờ chưa có ảnh-hường của 

Lý-triều. Đây là lời bàn của Hoàng - xuân - Hán trong Lý- 

thường-Kiệt, (quyền thượng). Theo ý chúng tôi thl trái lại tức 

là Lý-triều đá đặt đừợc một phần nào ẳnh-hưởng tới các cư 
dân thượng-đu ờ địa-hạt Cao-Bằng. Tl-dụ như họ Nùng oanh- 

liệt bậc nhất trong đám tù - trưởng thượng - du tuy hùng - cứ 
miền Quẳng-Nguyên (Cao-Bằng) dã chẳng có thời quy phục Lý 

triều đó sao ? Ngoài ra các vùng Hải-Nịnh, Mông-Cáy đến 

Khâm-chầu (Kint-chéo) từ huyện Quảng-Lăng đển Ôn - chầu ờ 
phía Nam tĩnh Lạng-Sơn đến Ung-châu—(Nam-Ninh) hai bên 

Lý-Tống cùng kiềm-soẩt, còn về phía Tây, các bộ-Iạc gần như 
hoàn - toàn dộc-lập. Tóm lại Lý-triều tập - trung hoàn - toàn ở 
trung-châu cho tới Thanh-Hóa. Địa - thế của Việt - nam hồi 

đó như ôm dất Ung-châu và do biên - giới Lý-Tống chưa được 

phân - định ró rệt nên hay cổ những cuộc rắc rối giữa hai nước 

và cũng do Lý-Tống đều có óc quật cường, nên nước nào mạnh 

là có ngay ý khuynh loát nước kia. Sau hai cuộc thắng Tống 

hẳn Lý-thường-Kiệt đã nhận thấy cái dà dũtig-cảm của dân-tộc 

nên có ý mờ rộng cương - vực trong khi có cơ hội thuận-tiện. 

Với địa - vị tễ-tướng, lực - lượng binh-quyền toàn quốc trong 

tay, ông muốn thâu-hồi lại dất-đai của người Việt dưới thò-i 

Triệu-Đà cho nên cái mộng cùa ông không phải là chỉ đánh cho 

Tống một đòn tinh-thăn đl thủ - tiêu cái chương trình Nam-tiến 

cùa Tống Thần-tón và Vương-An-Thạch mà thôi. Bó là ý-nghĩ 

cùa một vài người, nhưng sau này tiếc thay tlnh-thế lại bất khầ kham. 

Chuyện lấy lại đất Quảng-Nguyên chỉ là chuyện vật hoàn 

cố- chủ, ông còn dòi thêm các khê dộng miền Hứu - giang 

mà các tù - trưởng đem nộp cho Tống trước chiến-tranh. Nên 

chú ý : triều Lỵ có mấy bà cồng chúa gà cho các lĩnh-tụ các 
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trấn thượng-du không ngoài ý đặt phên, dậu ờ miền Bắc dất 
Việt cho vững-chắc lại còn do ý Bắc-tiến về mạn Đông Nam Trung- 

quốc nữa. Ngay tháng hai năm Nhâm-Tuất chầu Chiêm - Hóa 

(Tuyên - Quang) đá được vinh-dự đón thêm một nằng công 

chúa nhà Lý tức là Khầm-Thành công-chúa gả cho Châu-Mục 

Vĩ - Long. 

Thường-Kiệt nhằm vào việc đòi hỏi động Vật - Dưcrag và 

Vật-Ác. Đọng Vật-Dương là đất Nùng-Trí-Hội nệp cho Tống vào 

năm 1064 sau Tống đồi ra Qui-Hóa. Động Vật-Ác là đất Nùng 

Tông-Đán cho Tống năm 1057 dá đềi ra Thuận - An. Hai 

đọng này đều hr phía Bắc tĩnh Cao-Bằng vằ thuộc về các chầu 

Trãn-An và Qui-Thuận của Trung-quốc. 

Đối với Trung-quốc (lời viên quan cai-trị Quế-Chẳu là Hùng 

Bản) Châu Qui-Hóa, Thuận-An là đất cồ họng của Hứu-Giang 

chể-ngự các đường trọng-yểu đi Giao-chỉ, Đại-Lý, Cửu đạo 

bạch-y). 

Tháng sáu năm Nhâm-Tuẩt 1082 vua Lý cho phắi-bộ đem 

50 sừng tê và 50 ngà voi sang cống vua Tống mục-đích dòi 

dằn Quàng-Nguyên mà Tống đá di-cư vào ờ trong đất Tống trong 

giai-đoạn chiển-tranh thứ hai tại Tả-Giang và Hữu-Giang. 

Về phăn Ty An-phủ-sứ Quảng-tằy cúng đòi trẳ thêm quan lại 

và đàn bầ ĩr ba chậu Ung, Khẳm, Liêm. Hai việc này đều có sự 
găng trỉ chẳng bên nào chịu cả dến nơi Ngó-Ti'ên là Chuyền-vận-sứ 
Quàng.tây phải xin huấn - luyện binh-sí ở Quằng-tẳy đề đề 
phồng Giao-chì. Quà nhiên tháng chín, Lý-thường-Kiệt cho châu 

mục Thượng-Nguyêu là Dương-thọ-Vãn đem quân đánh Nùng - 

trí-Hội Ờ chầu Qui-Hóa và toan dánh cả vào Thuận - An, Trí - 

Hội phài chạy vào Hứu-Giang và kêu cứu. 

Hùng-Bàn sai sứ dem thư sang trách. Lý chịu rút quần nhưng 

yêu cầu giài-quyết vấn-đề Vật-Dương, Vật-Ác. Thấy Lỷ có thái 

độ cứng còi, Bản xỉn Tống-Thần-tôn trả cho 8 động đất hoang 

và hẹn Lý cho người đến Vĩnh-Bình bàn cương-sự (Tám dông 
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này là giàì đắt Ở phía Nam dây núi Hoả-Điềm). Tại đằy tháng 

6 năm Quí-Hợi 1083 Hùng-Bẵn phái viên Đô-tuăn-kièm Tả - 

Giang là Thành-Trạc và viên coi lò vầng Biền - Nại là Bặng- 

Khuyết đến mờ cuộc hội-nghị. Vua Lý phái Đào-tông-Nguyên 

)àm sứ-giả. Ta nhất định đòi Vật-Dương và Vật-Ác, Tọng chỉ 
chịu trả 8 động kề trên. Rút cực Đào-tông-Nguyên rú áo đúng 

dậy nói một cẳu : 

« Đất ihuộc Quảng-Nguyên này chỉ là đát nhỏ, khó lòng 

mà ban chia. Tôi maSn tự lầm bài tâu đề. tày ý trỉêu-đ\nh 

đỊnh-đoạt» Thật chẳng khác chi một tối-hậu-thơ, một lời de-dọa 

khiến vua tôi nhà Tống phải bực. 

Hội nghị Vĩnh-Bình thất bại, tháng 6 năm Giáp-Tý (1084). 

Lê-văn-Thịch khi dó là Lang-trung binh-bệ và Nguỵễn-Bội được cừ 
đi tiếp-tục bàn nghị việc biên-cưoTtg đá bỏ dờ gần một năm qua, 

Tlnh-thế vẫn gay-go vì sứ-bộ Đại-Việt vấn giữ vững lập-trường cú. 

Ngày 22 tháng 10 vua Tống xuống chiểu trả đất 6 huyện 

Bảo-Lạc, Luyện, Miêu, Binh, Phóng, Cận vầ hai động Túc, 

Tang ờ ngoài ãi Khấu-Nhạc theo đề-nghị của Thằnh-Trạc trong 

đó Thành-Trạc đá dụng ý xuyên - tạc tâu lên rằng Lê-văn- 

Thịnh đá bằng lòng vạch địa-giới ờ phía Nam các châu Vật- 

Dương và Thuận-An. 

Sau này Lý đòi hỏi. đất ở Vật-ác, Vật-dương tất cả 6 lăn 

nữa đều bị Tống Thần-tôn từ chối hết. Tử đó Lý đành thôi 

hằn. Nguyên vua Nhân-tốn dã thực sự cầm quyền (nấm đó 

Ngài dã 16 tuồi), Ngài cùng Thái-hậu say mê đạo Phật nên không 

muốn gay go với Tống nữa. Có lẽ sau đó do chủ-trương êm-dịu với 

Bắc-triều mà Lý-thường-Kiệt phải vào trọng nhậm trấn Thanh-hca. Kề 
ra từ năm 1093 vua Tống cầm quyen nhu-nhược, đảng phái tân 

cựu khuynh đào nhau trong triều dinh, miền Bắc Trung - quốc 

bị quân Hạ uy-hiếp biên-thùy, nếu vua Lý tranh-dấu dãt đai thêm nứa 

có thề Tống phải nhượng bộ, nhất là sau này Tống bị nước Kim xâm* 

lấn bắt vua, phá kinh thành, nhứng kẻ sống sót chạy xuống miền 
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Nam sông Dương-tử lập nên nhà Nam-Tống trirérc khi đi tới chố 

tiêu-diệt hoàn-toàn. 

5— Việc đánh Chiêm-thành.— Nấm 1075 tức là At-Mão 

trước khi có việc đánh Tống, Lý-thường-Kiật đá xuất quẫn 

đánh Chiêm-thành vì Chiêm luôn luận quấy rối bờ cói Giao-châu 

Lần này chưa thành công, Lý-thường-Kiệt lợi-dụng ccr-hội có mặt ở 
đất Chiêm vê được do-bản ba châu Địa-lý, Ma-Iinh và Bố-chính do 

Chế-Củ nhường cho chúng ta nấm Kỷ-Dậu (1069) dưới thời vua Thánh 

tôn. ơđây, Lý-triều dã dí-dần sang đề khai-khần làm ăn. Việc này c6 

hai mục đích : 1°) giẫi-quyết vấn-đê nhân-mẵn do mật-dộ nhân- 

dân ỉr miền Trung-chầu bắt đầu lên cao. 2°) chiếm đóng ba châu 

này đè đặt ảnh-hường chẩnh-trị của Giao-châu, thực-hiện chỏ- 

qu3'ền của dần-tộc chúng ta trên các địa-hạt Chiêm dẵ nhượng. 

Năm Quý-Mùi (1103) Lý - Giác làm phản ờ Diễn - châu 

(Nghệ - an) Lý - thưòmg - Kiệt bấy giờ đá trở về kinh sau 19 

năm trấn - thủ Thanh - hóa. Khi ẩy, ông dá 85 tuồi lại 

thần hằnh đi dẹp Lý-Giác là một kẻ có phép phù-thủy biết sai 

khiển âm^binh. Thế gịặc buồi đầu xất là lừng-lấy. Sau Lý-Giác 

thua chạy qua Chiêm-thành dụ Chiêm-vương Chế-ma-Na dem 

quần đánh lấy lại ba châu trên dầy. Quân Chiêm dại bại xỉn 

tôn-trọng tình-trạng cũ. Từ khi việc bình Chiêm có kết-quả các 

nưóx dều xin thần-phục và tiến-cống nước ta rất chu-đáo. 

Tháng sáu năm thứ 5 hiệu Long-Phù (1105) Lý-thường - 

Kiệt mất. Vua Lý-Thần-tôn ban chiếu truy tặng chức Nhập nội 

đô-tri Kiềm-hiệu thái-úy bình chưcmg quần quốc trọng sự Việt- 

Quốc-công, được thực ấp vạn hộ... 

Em là Lý-thường-Hiến được phong tước hầu. 

Lý-thưừng-Kiệt trưức sau thờ ba đừi vua đều dưực trọng 

dụng và mển yêu không ai bằDg. Sau khi ông mất, dằn bản' 

phường (phường Thái-hồa huyện Thọ-xương) thờ làm thần và được 

các triều sau này liên-tiếp phong tặng. 
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6.— Một vài điều về thân - thế và sự-nghiệp của 
Lỷ-thírờng-Kiệt— Thường-Kiệt là Dgưồ-i phường Thái-hồa, 

thành Thãng-long, lúc nhỏ dung mạo đẹp-đé, tịnh-thận (cắt 

dương sự) đề sung chức ..Hoàng-môn chi-hậu hău. vua Lý-Thái-tôn 

(/028-1054) dần dần thăng đến chức nội-thị tĩnh Đô-tri. 

Nầm Kỷ-Dậu (1069) là năm thứ hai hiệu Thiên-Huống bào- 

tượng đời vua Lý-Thánh-tôn (1054-1072) Lý gỉứ chức Tiên-phong 

tướng quần đi đánh Chiêm. Lý lập dưọc nhiều vỗ công được 

thăng Phụ-quốc thái phó bảo thủ tiết đô các trấn, chức đồng trung 

thù-môn hạ thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, thượng tướng 

quằn tước khai quốc công. 

Phê-bình Lý-thưò-ng-Kiệt, sử-gia Ngô-thời-Sĩ có câu : Nước 

ta với nước Tàu giao binh nhiều lạn từ nhà Tịền-Lê về trước 

(541 sau T c.) khi được khi thua không nhất-định và lại là việc 

đá qua rồi, Kề tử khi Ngó Tiên-chúa (939-944) đại thắng ờ Bạch- 

dạng, Trần-hưng-Đạo sau này hạ dược Toa-Đô, bắt ô-mã-Nhi, đuòi 

Thoát-Hoan phải trốn rề Tàu đều dã lầm nhụt cái sức mạnh củá giặc* 

thêm oai-thế cho đất nưởe. Thật là những việc tốt . đẹp cụa nước tã. 

Nhưng trong các trường-hợp trên đây thì giặc dẹn nước ta phải bất. 
đắc-dí dõi địch. Một bên quằn ở xa đến mật-nhọc, một bên qúân ớ 
ngay trong nước dược thong-thà, bên Jà chủ, bẹn là khách, cái thế 
khấc nhau. Đi ra trận dường-hoàng, ngọn cừ chính-dáng, mười 

vạn quằn hoầnh-hành di sầu vào nơi đất khách, phá. dân chúng 

ba chấu như bẻ củi khô. ơ trong cói thì không ai dấm dấu múi 

nhọn, dem quằn về chằng có bọn nlo dám theo sau. Dùng binh 

như thế chẳng. lằ một việc ít cố cùa nước ta ư ? Chúng tồi cho 

rằng trận dánh Ưng, Liêm này là một vú-công thứ nhất của ta 

từ xưa đến nay. Lý-thường-Kiệt xuất thân là một hoạn-thị mà 

lập được kỳ-công như thế, người Tống hằn hồ thẹn nhiều lắm 

(Đại-Việt sử-ký quyền 3 tờ 15 a-b). 

Hoàng - xuân - Hán, trong Lý - thường - Kiệt quyền hạ, 
trang 381 có mấy lời sau dầy : Lý - thường - Kiệt dâ có 
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công đặc-biệt với nước ta : mở cói miền Nam và miền Bắc, 

chống thắng cuộc xậm-lăng côa nước ngoài và cùng-cố biên thùy 

mọi mặt khiến các lần-bang kiêng-nè. 

Nước ta hùng-cường như vậy là nhò- dằn ta dưới đời Lý 

đá đông-đúc, lại nhờ kẻ cầm-quyền biết tồ-chức binh-đội, biết 

Ịọ-i-dụng đức tính bền-bĩ của nông-dẳn ử đồng bằng, khà-năng 

đi sông, đi bề cùa dần miền bề và 8ự thỏng-thạo xuyên son 

của dần thưựng-du. 

Trái lại tuy Tống có của-cằi nhiều, binh má giỏi, tướng có 

Irịnli nghiệm, vua có chí to, nhưng các sừ-trưồng ấy không hợp 

việc mục-đích xầm-lăng, vói địa - hình và thời-tiết miền Nam. 

Cúng tướng ẩy, quần ẵy, nếu đề ờ biên-thùy Bắc thì chắc có 

thề ngăn được quân Liêu-Hạ. Nhưng vua Tống lại đem chúng đến 

vùng nóng-nực, lừng núi, xa Iàng-mạc chúng. Lấy danh-nghía đem 

quân đi phạt Man-di, việc này chĩ dủ làm phấn-khởi lòng các 

tướng-tá, vì họ mong thẳng trận đề được thăng chức-tườc. 

Nhưng đối vỏ-i quần ồ-hựp lưựm ở miền Bắc' thì chỉ có sự 
mong muốn cướp-bóc, hiếp-tróc, họa may mới làm cho chúng 

chiến-đấu hăng-hái. Khốn nỗi quân chưa tưng đến miền giàu có 

đã bị thiệt-hại nhiềù rọi, cho nên không ai có tinh-thần chiến-đấu. 

Lý-thưừng-Kiệt đá biết đem sự bất-kỳ chống với sự mạnh, 

đem cho minh giỗi chống với chỗ địch kém, đem quân được 

nghỉ-ngơi đựi quân phải mệt-nhọc, đem sự nhẫn-nại chống với sự 
kiều-cấng và nhất là lấy lý-do mất cồn của một dằn-tộc dối với 

lòng cầu danh-vọng của một vài nhân-vật dịch. Đó là nhưng c(r 

chính làm cho quằn Lý thắng. 

Công Lý-thường-Kiệt là to. Tài cầm quần Lý-thường-Kiệt 
lầ cao dã dằnh, mà đến chính-sách nội-trị, ngoại-gỉao của Lý- 

thưừng-Kiật cũng khéo. Thường-Kiệt lại không tự-ái quá, biết 

trọng quyền-lợi chung. Nếu không thl sạo khi vua cbn nhồ,. ông 

cầm hết quyền-bính và quân-đội trong tay mà không bắt-chước 

Lê-Hoàn hay Lý-công-Uần, chỉ ra mật lệnh lầ cướp đưực ngai 
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vàng. Nếu không thì sao khi thấy tỉnh-thế ngoại-giao vóri Tống 

trở nên khó-khãn bời mình, ổng lại chịu bỏ qgôi tề-phụ mà 

lâi-thủỉ ra tran miền Thanh-hổa...». 

V.— LÝ - THẰN - TÔN 

(1/28 — 1138) 

Niên-hiệu : Thiên-thuận (1/28-1/32) 

Thiên-chucrng bẳo tự (1/33-1137) 

Vua Lý-Nhằn-tôn mất vào ngày ĐinheMáo, tháng chạp nấm 

Đinh-Mùi tưc 15 tháng giêng năm 1128 không cổ người kẽ-tự. 

Ngày At-Dậu (2-2-1128) triều .thần lập con nuôi của Ngài là 

Dưo-ng-Hoán lên ngôi. Dưong-Hoẩn lầ con Hoàng-đệ Sùng Hiền- 

Hầu sinh năm Bính-Thần (1116) thồng minh, tuấn tú trước đã 

được vua Nhần-tôn nuôi làm con nuôi trong cung. Tháng 10 

năm Đinh-Dậu (1117) Dưomg-Hoán được xách-lập làm Hoàng-tử 
và lên. ngôi năm' đó mới 11 tuồi. 

Năm Ẩt-Dậu vua Thăn - tôn ngự tại điện Thiên-An coi 

chầu roi xuống chiếu t:ho quẵn-thăn trừ-phục (bò khăn tang) vằ 
dự vào việc cung-nữ lên hỏa-đàn tuẫn-tẩng theo vua Nhần-tến. 

(Xét việc Dưcrng-hậu và 72 cung nhần chết theo Lý-Thánh-tôn 

có người cho rằng ta đá theo phong-tục Tầu và cẵ phong-tục 

Ẫn-Đệ, Mẵ-Lai (Ạnh-đô-nê-giêng) nứa. Xưa Tần-Mục-Công chết 

vào thể-kỷ thứ 13 trưức T. c. ba con của họ Tử-Xa phải chết 

theo. Tần-thủy-Hoàng chết, phong-tục này cúng được thi-hành. Ở 
nước ta có lẽ việc tuấn-tắng các vọ- vua và cung-nhần ch! thi- 

hành ỉr dưới triều Lý-Thánh-tôn và Thần-tôn mằ thôi, bởi sạu 

này không thấý phong-tục dỏ dược liên-tiếp áp-dyng). 
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Mồng , một tháng giêng năm Mậu>Thằn (1128) Thần-tpn đồi 

niên-hiệu là Thjên-thuận, đại-xá thiên-hạ, trả lại ruộng đất cho 

dằn đã bị lấy làm công-điều. Những người bj tịch-thâu làm 

diền-nhi được phổng-thích hết. Sáu quẳn được thay phiên về làm 

ruộng. Có việc ngự kinh'diên tức là vua học. 

Cùng năm ấy (1128) Thần-tôn thả những tội-nhẳn ở phủ 
Đô-hộ từ tệi biếm (đi dày, bị giáng) tội truất (cúng như bj giáng) 

trờ xuống 130 người (Khâm-định Việt - sử quyền 4, tô1 21 a). 

Năm sau là năm thứ hai hiệu Thiên - thuận (1129) trời 

đại hạn vua thằn cầu dào không nghiệm. Sau vua xuống chiểu tha 

những tội nhần vì e có việc can, lạm trong thiên-hạ. Đầu 

tháng 4 được mưa. 

Tháng 9 năm sau lại mưa quá nhiều. Nhà vua lại thả tất 
cà tù ờ phủ Đố-hộ cũng do ý làm việc ẳn-đức đề tránh thiên 

tai cho nhẳn-dằn. 

Tháng 10 năm thứ 3 hiệu Thiên-thuận (Canh-Tuất 1130) 

sứ nhà Tống sang phong vua Thần-tôn làm Giao-ch! quận-vương. 

Hai năm sau sứ Tầu lại sang gia phong cho Thần-tôn làm 

Nam-Bỉnh-vương. Tháng giêng nấm thứ nhất hiệu Thiêh-thuận 

(1128) ngày Giáp-Dần nước Chấn-Lạp (Cao-Mên) đem 2 vạn 

binh vào cướp ở bộ Ba-Đậu, châu Nghệ-An. Vua phái Nhập-nội 

thái-phó là Lý-Công-Bình đem tường sĩ và người Nghệ-An đi 

đánh. Ngầy Quí-Hợi tháng hai, Lý-Công-Bình thắng trận bắt 

được chủ-súy và sĩ-tõt Chân-Lạp. Tháng ba Lý-Công-Bình đem 

quần về kinh vầ dâng nộp 169 tù binh. 

Tháng 8 cùng năm người Chân-Lạp lại vào cướp phá ờ 
làng Đỗ-Gia châu Nghệ-An cổ hơn 700 chiếc thuyền. Nguyễ^p- 

hà-Vịêm ở phủ Thanh - Hổa và Dương - Ô ở châu Nghệ-An 

dược lệnh di ■ đánh, Chân-Lạp lại thua. 

Tháng 3 nấm thứ ba hiệu Thiên-thuận Chiêm - Thành cử 
Ung-Ma, Ung-Câu đến xin nội-phụ. 
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Tháng 8 năm thứ 5 hiệu Thiên-thuận (11*32) Chằn-Lạp 

và Chiêm-Thàtth vào cướp châu Nghệ-An. Thần-tôn cho Dưọng- 

Anh-Nhị là thẩi-úy đem quân Thanh-Nghệ đi tiễu-ìrừ dược thắng 

trạn. Tháng 2 nẵm At-Mẵo (l 132) Chân-Lạp và Chiêm*Thành 

đến cống. Hai năm sau Chằn-Lạp lại đển cướp chầu Nghệ-An. 

Lý-Công-Bình lại đánh dẹp được. 

Vua Thần-tôn ở ngồi đưực 10 năm thl qua đời, thọ 23 tuồi. 

VI.— LÝ-ANH-IỎN 
(ỈÌ38. ỉ 175) 

Niên-hiệu : Thiệu-Minh (!138-1139) 

Bại . đinh (1140-1162) 

Chính-ỉong bấo-ớng (1163-1173) 

Thiên-cầm chí-bảo (1174-1175) 

1— Đố-Anh-Vú và Tô-hiến-Thành Vua Anh-tốn tức là 

Thái-tử Thiên-Tộ mó-i lên ba khi vua Thần-tôn qua đời. Thái- 

hậu là Lê-th| cầm quyền nhiếp-chính. Vỉ thái-hậu tư-thông vứi Đẫ. 

anh-Vú là một cận thăn nên mọi việc triều-chính đều do một tay 

Anh-Vú quyết-doán. Anh-Vũ từ đó ra vào cung cấm và trở nên 

lộng quyền, coi rệ cắc dinh thần. Không khí triều trung ngày một 

nặng-nề rồi sinh ra rối loạn : bọn các quan Vú-Đại, Nguyln- 

Dương, Nguyễn-Quốc, Dương-tư-Minh bàn nhau trừ Anh-Vũ 

nhưng việc thẩt-bại đều bị giết hại cà. 

May trong làng dại-thần còn có các người cổ uy tín như 
Tô-hiến-Thành, Hoàng-nghĩa-Hiền, Lý-công-Tín nên Đơ-anh-Vú 

không dám di xa hưn nữa. 
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Thồ-i vua Anh-tônkhông cố nhiều việc trọng-đại xầỵ ra và 

được tương-dối bỉnh, yên lầ nhừ có đại-thần họ Tô cổ tài 

chính-trị và biết đicu-khièn việc quằn-8ự. Binh-chế triều Lý-Anh- 

tôn có thề gọi là thịnh đạt vỉ ông Tô-hiến-Thành' biết chọn người 

làm tướng, biết luyện tập quân-đội nên giặc dẵ các nơi đều dẹp 

đưọx ca đáng kề nhất là các bọn giặc Thốn-Lợi, Ngưu-Hống 

và giặc Lào quấy rối nhiều nơi sau khi vua Anh-tôn lên ngôi 

được hai năm. Thẳn-Lợi tự xưng là con riêng của vua Nhân- 

tôn cỗ thời dá xuãt-gia sau khi họp được một bọn lưu-manh trền 

1.000 người tại Thái-Nguyên tự xưng vương và phong chức tước. 

Trieu đỉnh phải tổn rất nhiều công phu. Nấm Tẳn-Đậu (1141) Anh- 

Vũ cầm quân đuồi được Thân-Lợi tại phủ Phứ-Lương khi quằn 

Thằn-Lợi về yẳy phủ-lỵ, Thần-Lợi chạy lên Lạng-Sơn bj quân 

cãa ông Tô-hiển-Thành đuồi theo bắt dược dem về kinh tri tội. 
Nhô1 lập được nhiều công-trạng vua Anh-tôn phong ông Tô làm 

Thái-úy coi cẫ việc văn lấn việc vô. 

Tô-hiến-Thành cúng lo cả việc khai-hóa dấn-trỉ, mờ mang 

Nho-học, xầy dựng miếu thô" đức Khòng-tử Ở phía Nam .thành 

Thãng-Long. Năm Ãt-Dậu (1165) hiệu Chỉnh-Long bẩo-ứng năm 

thứ 3 cỗ mở khoa thi học-ỉinh. 

Năm Tần-Mâo và năm Nhầm-Thìn (\ 171-1172) Vua Anh- 

tôn vi-hầnh khắp mọi nơi trong nước đề xem xét sự sinh sống 

của dằn chứng và đia-thể sống núi, dường lối giao-thông xa gần, 

sau ngầi cho người làm quyền địa-đồ nước nhà, tiếc rằng ngày 

nay cuốn sách này bị mãt-tích. 

Năm At-Mùỉ (1175) do nhiều công-trạng lớn lao nữa, ống 

Tô-hiến-Thành được gia phong chức Thái-phó Bình-chương quân 

quốc trọng 8ự và thêm vương tước. 

2—Việc ngoại-giao.— Năm Giáp-Thần (1164) nhà Tổng dồi 

Giao-chỉ - quận làm Annam-quốc, phong cho vua Anh-tôn làm 

Annam quốc-vương. Hẳn chúng ta ai nẵy đều nhử rằng xưa 

kia người Tầu dặt tên cước ta là Giao-chỉ>quận, sau dồi Giao- 



NHÀ LÝ 405 

chầu (do de-nghị của Trưong-Tẳn và Sĩ-Nhiếp dưới đời Hán- 

hiến-Để oăm thứ ba tức năm Quí-Mùi- (203) sau đến Đường- 

triều lại có sự thay tên nữa .’ Đường gọi ta lầ Annam dô-hộ-phủ. 
Đến đời nhầ Đinh, nền tự-chủ thành hình vua Đinh-tiên-Hoàng 

khởi nghỉệp xong liền đặt lại quếc-hiệu ỉà Đại-Cồ-Việt. Ba chữ 
Đại-Cồ-Việt ngụ ý rằng nước ta là một nước lớn và mạnh bởi 

chữ Đại' CO, cồn chữ Việt là dề ghi danh tính của dần-tộc 

chúng ta là người Việt. Đến vua Thánh-tốn nhà Lý thẩy chữ 
Đại-Cồ không được văn vẻ nên dồi ra ỉầ Đại-Việt dễ nghe hon 

và vấn giữ đưọ-c ý-nghĩa cũ. Một nhà sừ-học cho rằng căn-cứ vào chứ 
Đại-co-Việt ta cổ thl hiều thời đó trinh'dộ vẵn-tự nước ta cồn 

kém cỗi quá. Điều này rẵt đúng vì trải ba triều Ngô, Đinh, Lê Vua 

quan đầu là vã'tưứng hết. Nhưng trong cẩc sắc phong Bẳc-triều 

vấn giữ hai chữ Gỉao-chỉ đến bẫy giờ mới dồi ra Annam. Theo 

Tiần-trọng-Kim : Nưức ta thành tên là nưức Annam khời dầu từ 
dấy. Theo chúng tôi dưới thời Bắc thuộc (Đường-thuộc) nưức 

ta chỉ dưọ-c coi là một « phủ » và tiếng « Annam » dã cỗ từ 
bẫy giờ rồi, duy có điều khác là sau này nhà Tống 

thấy dằn-tộc ta dá cứng cát, mạnh mé và cố dủ qui-mô một quốc 

gia độc-lập nên Tống triều bấy giờ phải nhận nước ta là một 

nước, do dó họ dá gián tiểp nhìn nhận ỉt nhất một phần nào 

nền tự-chủ của chúng ta, rồi phong cho vua ta làm Annam quốc 

vưong. Trước kia vỏi Lê-dại-Hành và mấy triều vua sau nhà Lý 

Bắc triều vẫn phong các vua ta là Giao-chỉ quận vưong hay Nam- 

Bỉnh-vưcmg (vua Lê-đại-Hành, vua Lý-Thái-tồ, vua Lý-Nhân-tôn). 

Các triều vua thời dó không đòi cài-chính chẳng ngoài ỷ không 

muốn gây mấu-thuẫn vô ích với Bắc triều miễn họ đừng xầm- 

phạm chủ quyền của nước ta. 

Năm At-Mùi (1175) vua Anh-tỗn đau. Ngài ủy ông Tô-hiến- 

Thành lập Thái-tử Long-Cán lên làm vua rồi ngài mất sau khi ir 

ngôi được 37 năm, thọ 40 tuồi dúng. 
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VII.— LÝ - CAO - TỔN 

(1176 . 1210) 

Niên hiệu: Trình phù (1176-1185) 

Thiên tư gia thụy (1176-1185) 

Thiên-gia bẵo-hiệu (1202-1204) 

TrỊ-bình long ứng (1205-1210) 

■ Thái-từ Long-Cán lên ngối mới ba tuồi theo di-chúc của tiên- 

đế. Bà Chiêu-Linh thái-hậu trái lại muốn lập Long-Xường lên làm 

vua, Long-Xường đáng lé được giữ ngôi cừu ngũ vỉ đá được 

phong làm thái-tử nhưng trước đây phạm tội nên bị truất. Tô- 

hiến-Thành bấy- giờ là một vj trọng-thặn và trung thần- cương 

quyết thi-hành lời ủy-thác cỏa tiên-đế không ham vàng bạc của 

Thái-hậu đem đút lót. Năm Kỳ-Hợi (1179) ông mất và trước khi 

mất ông cừ Gián-Nghị đại-phu Trần-trung-Tá thay mỉnh , nhưng 

*au này triều đình đá trái ý ông, cử Đỗ-yên-Di làm phụ chính 

và Lý-kinh-Tu lằm đế-sư. Bà Chiêu-Linh Thái-hậu tuy vẫn nuôi 

ý lập Long-Xường nhưng trong triều còn nhiều người đứng đắn 

nên việc mưu toan phế-lập vẫn không thi hành nồi. 

Vua Cao-tón lớn lên thiếu hết đức tính cao cả của một ông vua. 

Ở kinh thành Thăng-Long, Ngài xây-dựng hết cung này đến điện 

khác, ham thích việc tuần-du, dẫn đón rước phục-dịch hết sức 

cực-khB. Xây-dựng lắm tất nhiên kho tàng trống rẫng, cắc 

đình-thần can gián không hiệu-quẳ. Chính-lệnh đá không tốt lại 

thêm luôn mấy năm cổ nhiều thiên-tai xảy rạ,.hết đại hạn lại dến báo 

lụt, dẳn đói chết nhan > nhản, nhần thể mà giặc nồi như ong. 

Đại khái năm Trinh-Phù thứ 9 (H84) mùa Đỏng có cuộc 

nồi loạn của dân cấc trại Tư và Mông. 

Năm thứ 10 (1185) có cuộc nồi loạn cua dân Mán trại Viêm. 
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' Năm Thiên-tư Gia-thụy - thứ 7 (1192) cố cuộc nồi loạn cua 

người giáp Cồ-Hoẳng ờ phủ Thanh-Hóa. Nguyên người giáp ấy 

một hôm thấy vết chần tiầu ở trên cây muỗm, trông lên thỉ trễn 

cấy cố con trâu trắng, lúc lâu còn trầu từ một trạc cằy bước xuống. 

Người giáp ấy là Lê-Vân đoán rằng : « Trâu là giếng vật ở 
dựới đất lại trèo lên trên, đó là điềm kẻ dưố,i thay người trên.» Họ bèn 

họp nhau làm loạn nhựng trieu-đỉnh dẹp ngay được. 

Năm thứ 13 có cuộc phỉển-động củà Ngô-công-Lý, người 

làng Cao-xá phủ Diễn-chằu. Lại cỗ bọn Đinh-Khả ở châuĐại- 

Hoàng huyện Gia-Viln, Ninh-Bình tự xưng con cháu Đinh-tiên- 

Hoàng cung. Bùi-Đô lam loạn. 

Năm thỉên-giá bào-hưu thứ 2 (1203) lại có cuộc gấy rối nứa 

cúng người châu Đại - hoàng. Nguyên Thái - phó Đàm - dĩ - Mông 

tham nhũng, người chầu ãy là Phi-Lang, Bào-Lương tầu lên. 

Đàm giận bắt đánh. Bọn này thấy có loạn khắp nơi, tháng 9 họ 
liền dấy binh, thanh-thế rất mạnh vỉ có mưu-lưọx, cơ-trí lại biết 

dùng binh. Dần oán giận chính - sách đồi-bạicủa đương-triều nên 

hưởng-ứng nhiều. Triều-đình cử quan Chi-hậu Trăn-lệnh-Hinh làm 

nguyên-soấi lĩnh các dậo quần di dẹp, lại sai thượng-thư Từ-ành- 

Nhị dem quần Thanh tiến ra dánh ập vào. Quấn Phi-Lang mạnh 

hơn, đỏi bên đấnh nhau ở cửa sông Lộ-Bố (thuộc Ý - Yên Nam- 

Định). Quan quân bị thua. Hĩnh, Nhị tử trận, mõi loạn càng lan rộng. 

Nãm sau triều-đình cử Đố-kính-Tu, Tu cũng thua. 

Năm Trị-Bình Longrứng thứ ba (1207) dần Mán núi Tản- 

Viên nồi lên ở chầu Quốc-Oai xuống phá miền xuôi, thể - lực 

*ẵt lớn, triều-đình không kiềm-chế nồi. 

Các đám giặc cỏ khác cúng mọc lên như nấm. Ngoài biên-thùy 

là giặc Chiêm, phỉa Bắc thì quần Tọng lẩn cói. Dần chúng 

phải đỉ lính rất khồ và là một nguyên-nhần cho họ đi theo giặc. 

Trong khi ấy vua Cao-tôn vẫn xẳy đền, dựng gác (gác kính- 

thiên) vẫn tuần du, vẫn say mê dàn ca, sai nhạc - công theo, 

diệu Chiềm-thành chế ra khúc nhạc gọi là Chiêm-thành-âm nghe 
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rẵt ai oán náo nùn$. Tăng-Phố lằ Nguyễn-Thưòng can : « Tôi nghe 

lòi tựa trong kinh-thư bảó âm-nhạc của nước loạn thỉ oán mà 

gỉận. Nay dẳn loạn nước cùng; - chúa-thvọmg cứ tuần-du vô độ, 
triều-chính rãi ren, lồng dần xa lìa, diềm ấy là điềm bại - vong 

dẩy...» 

Trước cấc việc nội-biến, càng ngày vua quan càng tỏ ra 

bất lực. Các lương thần già yểu chết lần hoặc bị bọn gian 

nịnh iẵn áp cho tới năm Bính-thìn (1208) tại Nghệ-An, Phạm- 

Du nồi lên chiêu nạp bọn vong-mệnh mưu dồ đại-gự. 

Quan Phụng-ngự là Phạm-Bỉnh-Gi được phổi đi đánh dẹp, 

thẳng được quần nghịch, tịch-thu của cài và dốt phẩ hết doanh 

trại càng cư gừ của chứng. Biết trong triều chỉ còn những tham quan 

ô-lại, Phạm-Du cho người về kinh mang vàng bạc đứt Ịót vu 

Bỉnh-Gi dá làm những diều hung-bạo, giết hại lưưng-dần. 

Phạm-Du lại cồn xin về triều khiếu-oan. 

Vua Cao-tôn ưng-thuận đồng thời cho triệu Bỉnh - Gi về 
kinh giam lại. Thấy chu tướng lập đưọ-c công mà mắc tội, bậ 
hạ cùa Bĩnh-Gi phẫn-uất dem quẳn vấy hám kinh-sư. Cầm đầu 

quân «ĩ cua Bỉnh-Gi là Quách-Bốc. Mục-dích của họ là phẩ- 

thành cứu chủ-tưứng. Trước việc biến-dộng này vua Cao-tôn cho 

giết luôn Bỉnh-Gi roi cùng Thắi-từ Sam bồ kinh-thầnh chạy lên 

gông Thao (Phú-Thọ). Sau Thái-tư Sam chạy về Hẳi - Ap vào 

nưưng náu ở nhà Trần-Lý ngưừi làng Tức-Mạc, huyện Mý-Lộc 

phủ Xuần-Trưừng tỉnh Nam-Định. Trần-Lý là một nhà hào phú 

ừ dầy khừi nghiệp về nghề đánh cá và cổ uy-thế tại dịa-phưưng. 

Họ Trần thấy trong nước biến loạn, cổ ý lo toan việc lớn nên thu 

thập nhiều người di dắnh cướp nhiều nưi. Họ dược Thái-tử về 
trứ-ngụ ừ nơi họ rẩt lấy làm mừng rớ, Thái-từ thấy Trăn-thị, 
con gái Trăn-Lý có nhan sắc bèn lấy làm V? rồi phong cho T,au- 

Lý tước Mỉnh-Tự, cậu Trần-thị là Tô-trung-Từ người làng 

Lưu-Xá làm Điện-Tiền chĩ-huy gứ. Thanh-thể cửa họ Trần nhằn 

đấy nồi lên rồi họ dem quần về dẹp loạn ử kinh sư. Loạn 

quần thẵt-bại, họ Trăn cho người lên Qui-Hóa (Phú-Tho) rước 
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Cao-tôn trở về cung. Cao-tôn cho quần về đổa Thái-tử ở Lưu- 

Xá. 

Vua Cao-tôn sau năm biến loạn mất vào tháng 10 năm 

Canh-Ngọ (1210) trị vỉ được 35 nẵm, thft 38 tuồi. Nhà Lý 

từ đời Cao-tôn bắt đầu suy-yếu r6 rệt. 

VIII.- LÝ - HUỆ - TÔN 

( 1211 — 1225 ) 

Niên hiệu: Kiển-gia (1121-1224) 

Thẩi-từ Sam trở về kinh đô lên ngôi tức ỉầ Huệ-tôn. Trần 

thi được phong là Nguyên-phi. Lức này Trần-Lý bị giặc cướp 

giết nhưng con thứ là Tự-Kháah vẫn nắm giữ được bỉnh quyền. 

Huệ-tôn phong cho Tự-Khánh làm Trung-tín hầu, cậu Tự-Khánh 

là Tô Trung-từ lầm Thái-úy Thuận-Lưu-bá, Trần-Thừa làm Nội- 

Thi phẩn-thủ. Huệ-tôn là một ông vua nhu-nhược luôn luôn bệnh 

hoạn không am hiều chính'trị, mọi việc trong trieu đều giao cho 

anh em chó bẩc họ Trần quyết-định. Vl vậy ảnh . hưởng của họ 
Trần trong triều mỗi ngày một lớn khiển bà Thái-hậu sinh nghi. 

Nẵm Quí-dậu (I 213) bà Thái-hậu thường rầy vò Trần-thị luôn 

luôn. Tự-Khánh đem quân đến kinh-đô xin rước vua đi. Vua 

cQng Dgồ’ Tự-Khánh làm phản roi giáng Trần-thị xuống làm 

ngự-nữ. Tự-Khánh thẳn đến xin lẫi. Vua và Thái'hậu bò đi 

Lạng-Scm đề dề phòng sự bẫt chắc. Lần nứa Tự-Khánh đến xin 

nrfrc vua, vua lại đưa Thái-hậu di-cư sang huyện Bình - Hạp. 

Sau nằy Thái-hậu lại d&i vua bỏ Trần-thị, Huệ-tôn không nghe. 

Thái-hậu dịnh bo thuõc đọc cho Trần-th|. Huệ-tôn phẫi san 

sẻ bưa cơm cùa minh cho Trần-thị và khèng xa Trẵn-thị một 
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bước. Sau này Thái-hậu bức bách quá, Huậ-tốn yà Trần-thị 
lẻn trốn Thái-hậu về trú ĩf nhà tường quân Lê-Mịch ờ huyện 

Yên-Duyên roi cho tìm Tự-Khánh vào chầu. 

Từ đẩy thế-Ịực họ Trần lại mạnh hon trước. Năm Kiến-gia 

thứ 6 Trần-thị đưực lên làm Thuận - ,trinh phu-nhẳn sau được 

phong Hoàng-hậu, Tự-Khánh làm Thái-úy phụ-chính, cùng Phan- 

Lân tồ » chức quân-sự, luyện-tập binh đội, sửa sang võ bị. Tháng 

chạp năm Quý-mùỉ (1223) tức năm Kiến-gia thứ 13 Tự - Khánh 

mất, Trần-thừa đạc-cậclỉ thăng Phụ-quốc Thái-úy và em họ Trăn- 

hậu là Trăn-thủ-Độ ' dượt lánh chức Điện-tiền chĩ-huy-sứ, một 

đja-vị quan - trọng bậc nhất bấy giô’. 

Huệ-tốn lúc ốm đau, điên dại, lúc rượu say liên miên xuốt 

ngày. Trần-thủ-Độ xét định mọi việc triều chính. Ngôi sao của Thủ- 

Đệ mối ngày một thêm sáng, Vưomg-quyền của họ Lý mối ngằy 

một lu-mừ, nhất là từ khi Thủ-Độ dụ được Huệ-tôn khoác 

áo hòa-thượng vào tụng kinh niệm kệ trong chùa Chẳn - Giáo. 

Huệ-tôn ch! sinh được hai gái. Gáỉ lớn lầ Thuận-thiên công chúa 

(lá gà cho Trần-Liễu con tiưưng của Trần-Thừa. Em Thuận-thiên 

là Chiêu-thánh công chúa (tên chính là Phật-Kim) mới .lên 7 

tuồi, được Huệ-tôn yêu dấu hết sức1. Tháng 10 năm Giáp - 

thân Huệ-tôn truyền ngôi cho Chiêu-thánh công - chúa. 

LÝ - CHIÊU - HOÀNG 
ụ 225) 

Niên kiệu : Thlên-chưcrng hứu-đạo (1224-1225) 

Chiêu-thánh công-chúa lên ngôi tức là vua Chiêu-Hoàng. 

Quyền-hành của nhà Lý giừ phứt này đá nằm gọn trong tay Trần- 

thủ-Độ vì Huệ-tôn bị gạt hằn ra ngoài chính-quyền. Chiêu-Hoàng 
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Iằ gái thcr-ngây không còn iằ diều gì dáng kề cho thời-cuộc nữa. 

Chưoug-trình đem Kọ Đông-A thay họ Lý đá thi - hành 

được một phần quan-trọng. Còn lấy cho xong hẳn cái ngai 

vàng của họ Lý, Thủ-Độ vốn đá có tư-thông vứi Thẩi-hậu 

Trăn-thị liên bầy cách cho con các quan vào cung hầu Chiêu* 

Hoàng. Đó là dịp mở lõi cho Trần-Cảnh là con TrânrThừa vào 

nội-diện llm chức Chính-thù, mệt vj quan mới lên 8 tuồi nhỏ 
nhất triều-đình bấy giừ. Txần-hậu làm nội-công nên Thủ-Độ 
tinh đến đâu xong dến đó. 

Tháng chạp năm At-Dậu (1225),' Trần-hậu và Thủ-Độ 
đứng ra làm chủ-hôn cho Chiêu-Hoàng lẩy Trần-Cảnh, ban-bố 
lời chiếu hạ-giá dưới dằy do tay Thủ-Độ làm Ta : 

« Từ xưa bậc Đẽ-vương Nam-Vtệt trỊ nước cũng cỗ nhiầu 

oị. Duy có nhà Lý ta vầng mệnh trời trùm ra bổn bề. Các 

VỊ oua thánh nẩi tiếp nhau hơn 200 năm nay. Không may 

Thuợng-hoàng mang bệnh không kẻ riõi ngôi, thể nước sắp 

nguy mới cho trẫm nhận minh-chiếu. Trẫm miễn-cướng nổi 

ngột, từ xưa tới nay chưa từng cổ cậy. Than ôi, Trẫm là 

bậc nữ-cháa, tài đức đều kẻm. giúp rập không người, giặc* 

giã nồi lên như ong, sao có thề nẵm giứ than-khỉ là ũột 

rất trọng‘yêu? Trẫm thức khuya, đậy sớm chỉ sợ không kham 

nồi. Mỗi lần nghi đến việc chọn người hiần-nhẩn, quẫn-từ 
cầng giúp chính-trỊ lo-lẩqg đêm ngày... 

* Kinh thi cỗ cẩu: « Cầu chầng quẩn tử tSl đôi, cầu mà 

khồng được, đứng ngồi chằng yên... » Trần-Cảnh oăn-chẵt ậay. 

đă, rô ra đảng bực hiần - nhẩn, quân-tử, uy-nghi lẫm-liệt cỗ 
đả oễ thánh thần văn vó, dẫu là Hán Cao-tồ, Đường Thái-tôn 

cũng không hơn được. Nghĩ rẵng hôm sớm đá lẩu, thử 
thách đẵ kô nên chi nhường ngôi lổm đĩ yên lòng 

trầi, đề xứng đẩng lồng Trẫm, hấu chung Ibng gom sức 

tôn-phầ iộ-vận nừớc đề hưimg-phức thái-bình. 

Nay bả-cáo cho thtên-hạ ai nấy đầu nghe biểt ». 
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Ngày 21 tháng 10 năm At-Dậu (1225) Trần-Cạnh lên ngôi 

sau khi lời chiếu truyền ra khắp chốn. Các quan trong triều đều 

nồi lồng công-phấn nhưng vì thế-lực họ Trần quẩ mạnh nên 

đành thúc-íhù. Quần-chứng lưir-luyến tiền triều trong dịp này có 

lời khlu-chiếm dưái đằy : 

«Trâng kia ai đ&nh thùng thùng, 

Của chung ai khẻo vấy-vùng nên riêng ». 
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CHƯƠNG VI 

KHÁI-NỈỆM VÈ PHẬT-GÍÁO VÀ VẴN-HỌC 

DƯỚI DỜI LÝ 

Nhà Lý cầm vận mệnh dần-tộc Việt-nam trong 216 nấm, nối 

tiếp nhau 9 đời, sự nghiệp đẩng kề là vĩ-đại. Tử Khúc-Hạo 

dấy nghiệp dển Dương-Diên-Nghệ, Kiều-Cống-Tiễn, Ngô-Quyền, 

Đinh-Tiên-Hoàng, Lê - Đại - Hành nền tự chủ cùa dân-tộc Việt- 

Nam m&i thành hình nên mọi quy-mô chính-trị kỈDh-tế, quân sự 
văn hóa còn phôi-thai, ấu-trĩ. Nhưng đến Lý triều dời sống cùa 

dần-tộc ta bành-trướng mỗi ngày một mạnh. Nền tảng đá vững 

chắc, các vương triều • sau ‘được dà thúc-đầy dẳn-tộc trên con 

đưòmg tiến hóa. Chúng tôi xin kề ra đây nhứng cỏng việc mở 
mang Phật-giáo, và văn hóa của Lý-triều đè các bạn độc c4 một 

ý-niệra tồng-quát về một gỉai-đoạn tiển-hóa của nước nhà trước 

đằy ngót 10 thế-kỷ. 

oOo 

ỉ) Việc mờ - mang Phật-giáo.— Ai ai cũng hilu 

rằng Lý Thái-tồ xuất thằn ờ chốn khói hương rồi tử chơ Phật' 
dài ngài bước lên sần-khẵu chính-trị. Việc trước nhất của ngằi 

là mở mang và đặc-biệt ưu-đãi đạo Phật. Ngài bò ra hai vạn 

quan tiền dề dựng 8 ngôi chùa ở phủ Thiên-Đức thuộc tỉnh 

Bắc-Ninh lậ trú-quán xưa kia của ngài. Trong và ngoài thành 

Thăng-Long lần lượt nồi lên 9 ngọn chùa (trong 2 ngoài 7) không 

kề chùa Chằn-Giáo mà ngài mời Sừ đến tụng niệm. Ngài phái 

Nguyễn - Đạo - Thành sang Tống xin kinh Tam - Tạng. Khi họ 
Nguyễn lên đường về nưởc ngài cho sư Phí-Trí sang dón tại 

Quảng-tầy rồỉ các kinh đó được đưa về chứa trong kho Đại- 

Hưng cua Nhà - nước. Ngài lại đặt phục - sậc cho tăng-đạo, độ 
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cho chư tăng trong nước. Các triền đại sau cúng tiếp tục việc 

tôn sùng Phật-giẩo. 

Vua Thái-tông cho lập chùa Diên-Hựu (tức chùa một cột) 

ở. thôn Thanh-Hảo. Chùa này theo một 'lối kiến - trúc dặc 

biệt xầy trên một chiếc cột lớn ở giữa một chiếc hố nhỏ 
luôn luôn c6 nước ở bên cạnh sở Canh-Nông và vườn Bách-Thảo 

Hà-nội. (Chùa bị kẻ gian phá hủy vào tháng 8 Dưong - 

lịch 1954, một tháng sau việc chia-xẽ nước Viẹt-nam do thỏa-hiệp 

đêm 20-7-1954 của hai phe Thực-Cộng). 

Vua Thánh-tôn xây tháp Bảo-Thiên cao 12 tửng, tổn 12.000' 

cần đồng đề đúc một chiầc chuông lớn (Hồng-chung). 

Từ Nhằn-tốn, Thần-tồn, Anh-tôn đến Cao-tốn việc xẳy-dựng 

dinh chùa, tô tượng, dúc chuông, khắc bia, soạn kinh, lập tăng- 

viện, mở hội, cầu mưa, cău phúc, tu bồ, khánh-thành đền đài, 

phong thần lập miếu liên tiếp không ngừng nhất là dưới triều 

vua Nhân-tôn. (Riêng ngài và Thái-hậu đá xây được trên 100 

ngôi ehùa) khiển ta có cảm tưởng rằng một phần lớn hoạt - 

động cùa Lý-triều đá đặt vào việc mỏ- mang Phật-giáo. 

Một điềm nữa nảy ra trưiữ-c mắt chúng ta là do lòng tôu- 

sùng Phật-giáo quá-dộ của Lý-triều mà một chế-độ thày tăng cực 

thịnh đã ra đời. 

Trước đây năm bảy thế-kỷ tuy đạo Phật đá cổ mặt ờ nước 

ta nhưng vì bi lệ-thuộc phương Bắc nên các to-chức Phật-giáo 

chưa ăn sầu rộng. Từ Lý-triều Phật-giáo phắt-đạt không thề tưởng 

tượng được, do hoằn-cảnh độc-lập cùa nước ta vô cùng thuận-tiện 

cho các phái thiền-tông và tăng-đồ thi nhau bành - trướng ảnh- 

hưởng trong xá-hội. 

Các nhà cầm quyền một bề nghiêng về tăng-giới do khuynh- 

hướng tôn-giáo, một bề vì cần lợi dụng học-thức uyên-bác căa các 

thiền-sư trong việc điều-khiền chính-trị và ảnh-hưởng của họ trong 

đại-chúng. Từ Đinh, Lê đá có việc cấp phầm hàm và đặt cấp 

bậc cho các nhà tăng và đạo. Đầu hàng có chức Quốc-sư (vị 
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8ir của toàn quốc) sau có tăng-thống, tăng-lục, tăng-chính, đại- 

hiềa-quan cộng-tác chặt-chẽ với chà vua đề khuếch-trưong Phật- 

giáo. Với Lý-Nhân-tôn, chùa chia ra làm ba hạng : Đại, trung, 

tiều. Các chùa có của kho, có điền-nô đề cẳy ruộng. Ớ các 

trấn có tăng-quan coi chùa. Ngoài nhãng vinh-dự của triều - 

đình, tẩng-nhân còn được miễn việc sưu-dịch. Vì thế muốn làm su- 

phải có bằng cấp của nhà nước, tức là được độ. Sừ sách chép 

một vài năm lại có việc vua chọn dân dề làm sư. Năm 1016 hon một 

ngàn người ở Kinh-sư được chọn đề làm tăng và đạo-sĩ. Năm 

1019, Lý-Thái-tố lại độ dần khắp nước làm tăng. Năm 1134 

vua Thần-tôn hội dân ờ đài Nghinh-tiên đề độ tăng một lần nứa. 

Đây là những cơ-hội chọn tăng một cách tập-đoàn và hàng ngày 

rút tên các trai-tráng ra khỏi các sồ-bạ. 

Chế-độ thày tấng được thịnh-đạt còn do sự hiện-diện của 

con cháu các nhà quý-tộc trong giai-cẵp này (con cháu Lý-thường- 

Kiệt, sư Mán-gỉác con Lý-hoài-Tố, Diệu-Nhân ni-sư con nuôi vua 

Lý-Thánh-tôn, sư Viên-Chiếu là cháu Thái-hậu Linh-Nhân). 

Sau này đen đời Lý-Cao-tôn (11 79* 1195), nho-tkần Đàm-dĩ-Mông 

phải lên tiếng cảnh-cáo nhà vua rằng số tăng-đo gần đông bằng số 
dịch-phu toàn-quốc. Chúng đá kết-doàn, bầu chủ, làm nhiều chuyện 

ô-uế chốn thiền - môn và lần tránh việc nước do dó tục - ngữ có câu : 

* TtStì việc quan đi ờ chùa ». Vua Cao-tôn chịu là phải và cho kilm- 

điềm, khào-hạch tăng-chúng, buộc các đệ-tử, tấng-quan thi tụng kinh 

e Bát-Nhá. Phần lốn tăng-nhần đá bị hoàa-tục-sau một cuộc triệu-tập 

tẵng-dS trong xứ của Đàm-dí-Mông. 

Với sự bành-trướng Phật-giáo và phong-trầo tẵng-nhân, 

tâm - thần dằn-chúng rối - loạn vì sự mê-tín, thl - giừ cùa các 

nhà đưong-cục bị phao-phí vào các việc hão-huyền, sự thưòng 

phạt của nhà vua thường căn - cứ vào những điều khôDg chính - 
đáng và vụn - vặt. 

Qua đời Lý-mạt, Nho-học tiến-bộ, người ta đá phát-giác 

được nhieu tà-thuyet, dị-đoan và nhứng diều bựm-bjp trắng-trợn 

ẹủạ tẵng-đS, đại-khậị : một vị sư Tây.Vực khoe mình biết 
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phục-hồ, một tên hầu-cận thấy vuạ Cao-tôn gọ- gấm khoe' mình 

cổ phép giáng sấm, chuyện Thủy - cung dâng lụa là sự dối 

trá của thị-vệ họ Cao, chuyện gọi nước rdt cục nước không lên 

được, chuyện trầu trèo lên cầy muỗm cúng có mục-đích lợi-dụng 

gự mê-tín kiều Đơ-Thích dưới triều Đinh đề làm loạn v.v... 

Thêm vào đó là các công-hầu và tăng - già đua nhau hiến vật lạ, 
nào là rùa 6 chằn, 3 mắt, mang hàng chứ chúc vua trên mai, 

nào hưo-u trắng, hươu đen, sẻ vầng ác trắng, cau 9 buồng, 

lúa 9 bông, cá ruột cổ ngọc, ngựa chân cổ cựa, mầy ngú-sắc, 

rong vàng -cho là điem tốt. Tai hại hon nữa ngay trong cung- 

diện còn có những chuyện như Nguyễn-Bông đău - thai thành 

Càn-Đức, (vua Nhằn - tôn sau này), Đạo - Hạnh hóa - kiếp ra 

Thần-tôn làm cho dần nưóx rất tin-tường vào thuyết luân-hoi 

và các bí-thuật của tăng-nhấn. (xin coi chứ thích Ờ cuối chương này). 

Cẫ nước thành thầy tu, đình chùa mọc như nấm khắp nơi 

sinh-lực quốc-gia chỉ dùng vào việc nồ-dịch dỉện-đài, cuộc hưng- 

vong cùa nhiều nước Đông-Nam Á-châu Jihư Chiêm-thành, Phù- 

Nam Tiêm-la, Ai-Lao vàJ găn đây là Ãn-độ tò ró một phần 

lớn ảnh-hưởng khốc-hại của sự mê-tín cuồng-nhiệt tôn-giáo và các 

dị-doan đáng lé chánh-quyền phải Io-quân-sự-hóa toàn-quốc, xây-dựng 

thành-luy phòng xâm-lẵng, thiết-lập học-xá trên toàn-cój đè mở- 

mang dẳn-trí, cấu-tạo các cơ-quan kinh'tể, xá-hội đề mưu việc 

cường-thịnh cho nhân-dân nhiều hơn. 

Tình-trạng tôn-giáo, tín-ngưỡng, tăng-đồ dưới triều Lý đến 

như vậy mà nước ta cèn làm nồi việc bình Chiêm, phá Tống 

đề viết nên những trang sừ sáng-ngời đến ngày nay thl quả là 

điều đáng ngạc-nhiên hết sức. 

Sau này đến đời Hậu-Lê, vua Lê-Thẩnh-tôn bước chấn vào 

cói Chiêm-thành dá phải kêu trời về cái nạn mê-tín của dân 

bản-dịa. Trạng-nguyên Lê-Quát con cháu của Lê-văn-Thịnh trong 

bia chùa Triệu-Phục dựng dồ,i Trăn cúng lên tiếng : « Làng xóm 

nơi nào cũng có chùa, không đẩu thấy thờ Khồng-thânh. », đỗ 
là cà một lò-i tố-eáo một sự-kiện dá. từng đưa nhiều dân-tộc đến 
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chỗ vong-quốc nổi chung hay đã làm tê'liệt một phần nằo nguyên' 

lực quốc-gia từ Lý qua Trần nói riêng. 

Roi với nhà Hậu'Lê, ành-hưởng của thiần-môn bị chấm-dứt 

dần dần đl nhường bước tiến cho Nho-giáo 

0°0 

2 — Việc mở-mang văn-học.— Văn-học nưó-c ta bắt 

đầu từ đòi Lý mới có quy-mô hẳn-hoi. Phật-giẩo ảnh ' hường 

đến dời sẵng xã-hội của chúng ta, và có nhiều dư - ẳm cả 
trên đja-hạt văn-hổa nữa bởi phật-đồ dự phần quan-trọng trong 

giới trí-thức trong nước bẩy giờ. 

Năm Ất-Mão (1095) vua Nhẳn-tôn đặt ra phép thi ba kỳ 
kén nhứng người minh-kinb, bác-học. Đó là khoa thi đầu-tiên 

Ờ nước ta. Thủ-khoa là Lê-văn-Thịnh sau này làm đến Thái-sư. 

Năm 1070 vua Thánh-tông cho lập văn miếu ờ thành Thăng' 

Long (tức Giám ờ bên thành Hanoi bây giò-) đề thừ đức Không' 

Tử và các tiên-hiền. Vì nhà vua, ngoài Phật-giẩo cũng rất tôn- 

sùng cà Nho-giáo. lất nhiên về thuở dó ai dã lo khai hóa dân- 

trí dều phải mở-mang, co-dộng cho Nho-giáo là căn-bảu của nền văn- 

hda và học-thuật trong uước Phật-giáo và Nho-giáo dàn dần chen vai 

thích cánh vó-i nhau. Lão-giáo khi ấy cũng đá xuất-hiện và 

giành phăn ành-hưởng cho nên đến năm 1311, dưới trời Việt-Nam 

Nho-Phật-Láo dã thành thế «ba chân vạc » nhưng không có sự 
xung-dột vỉ vậy người ta gọi là tam giáo đong nguyên. Điều này 

dá lộ diện ờ chương-trình khoa cừ dưới đời vua Lý-Anh-tôn. 

Ngay từ bấy giờ người ta đá gọi là thi tam-giáo, nghĩa là những 

-nhân tài của ba gió-i đều được nhằ nước trọng-dụng ngang nhau, 

(sau này đến đời Lê-Thánh-tôn thì ảnh-hường của Nho-giáo trội 

hơn cả, Phật-Láo như đứng lại. Hơn nứa vua Thánh-tôn cấm 

dân gian không được làm chùa mới, các nhà cầni-quyền bấy giờ 
bài Phật ra mật hẳn là vì nhiều sự thõi-nát kề trên). 

c)— Văn học đời Lý đến vua Lý-Thái-tôn nhập-cảng được 

mệt thứ mới lạ. Đd là môn ca và diệu múa Chiêm-thành. Nguyên 
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năm 1044, vua Lý-Thắi-tôn đi đánh Chiêm, thắng-trận trở về 
đem được một số cung nhân Chàm là nhứng ký-nứ chuyên ca 

điệu Tầy-Thiên-khúc. Các cung nhân Việt-Nam ít lâu sau cúng 

phải học tập điệu múa và lời ca đó. 

Tháng 8 năm Chương - Thánh Gia - khánh (1060) vua 

Lý - Thánh - tôn cho truyền - bá khúc nhạc và ầm - điệu theo dịp 

gô, trống đánh cùa Chiêm-Thành cho nhạc-công ca-hát theo. 

Với thời-gian, khúc ca Chiêm-thành được Việt-hóa tuy vấn 

đứng riêng một lối, giữ ngùyên-vẹn bản-sắc. Năm Trinh-phù thứ 
17 (1193) Lý-Cao-Tông sai nhạc-cống chế khúc nhặc gọi là 

Chỉêm-thành-ẳm. Đến nay lối ca thể nào không thấy cổ ghỉ chép 

chỉ thấy sừ nói Tằng khúc nhạc này đầy giộiig ai-oấn, náo nùng khiến 

người nghe phải ngậm - ngùi sa lệ. Điệu Nam-Ai, Nam-Bình 

mà người Huế chúng ta hay ca đâ thoát ' thai ỉr khúc nhạc 

Chiêm-thành. 

Những tác - phầm dưới Lý triều cung xuẵt-sằn khá nhiều. 

Năm 1027 đời Lý-Thái-t5 năm 17 cổ soạn được cuốn «Hoàng 

trieu ngọc điệp* là một bộ sách chép các mệnh-lệnh, từ, cáo 

và niên-phả của hoàng-gia. 

Năm 1412 vua Lý-Thánh-tôn sai quan Trung-Thư lựa theo 

thời -- thế vằ dân-tình đặt ra bộ «Hình-thư» chia ra từng môn, 

từng loại, từng điệu, từng khoản. 

Khoảng năm Thiên-thằnh (1028-1033) “đời Lý-Tháah-tồn cổ 
cuốn « Bí-thư» định ró các thề-lệ truất-trắc trong ngạch quan-lạỉ. 

Nặm 1148 vua Lý'Anh’-Tôn muốn biết dân - chúng đau - khồ 
thể nào và dường lối gần xa trong nước bèn đi tuăn các dường 

thủy bộ roi cho vẽ thế núi, sông, dồng, bái, ghi - chép phong- 

cânh và phầm-vật. Vì vậy có cuốn Nam-Bắc phiên giới dịa-do 

ta đôi. Và việc trị-dân cúng canh-cài được nhiều điều dáng ke. 

Ngoài các cuốn sách trên đây, ta cồn thấy những bài minh- 

ký khắc vào chuông dồng, biạ đá rất mạnh - mé cứng - cáp. Ông 
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Lê-Quý-Đồu trong sách « Kiên-oấn tiều-ỉục » giới-thiệu chúng ta 

những bài này cồn lại : 

/) Bài minh - khắc vào chuông chùa Thiên-Phúc núi Phật- 

tích do sư Huệ-Hưng soạn (1109). 

2) Bài bia chùa Sùng-Nghiêm-diên-thẩnh ờ Ái-Chầu do sư 
Pháp-ÌBảo viết (1118). 

3) Bài bia tháp Hội-thanh núi Lăng-gia (1092) do pháp- 

sư Lê-Kim soạn. 

4) Bài minh'khắc vào chuồng vằ bài bia chùa Viên-Quang 

đền do Đinh-Dật viết (1122). 

5) Bài bia thắp Sùng-thiên diên' linh (1121) ờ núi Long' 

Đột thụệc huyện Duy-Tiên tỉnh Hà-nam do Mai'Cồng'Bật, Binh' 

bộ viền-ngoại-ỉang soạn. 

6) Bài bia chùa Linh-Xứng núi Ngưỡng-Sơn làng Ngô-Xá 

huyện Vĩnh-Phúc tỉnh Thanh-Hóa do sư Pháp-Bảo làm năm 1 126. 

7) Bài bia chùa Diên-Phúc thốn CS-Việt của Nguyln-công- 

Đạm là gia-khách nhà Đơ-anh-Vũ soạn năm 1113. 

Ve lối văn biền-ngấu (1), hồi đầu Lý CÓ vè mộc-mạc, chắt' 
phác. Ta xem bài thủ chiếu thiên dô lên Thăng - Long của Lý- 

Thái'tồ thl ró. Nhưng từ Lý-Cao-tôn trở đi, văn biền-nglu đá cồ 
những câu đẹp - đé và mạnh mẽ. Tỉ - dụ mấy câu này của Ông 

Tĩnh-giới (1120-1193) viết: 

Chú thích.— (1) Văn bièn-ngỉu xuẫl-hiện dưới đời Lục-triỉu là một thê 
văn-đặc-biật. Trong các bìi phũ, khải, lớ) tấu., bièu, chương V.V.. Chứ dối 

chứ, câu dốí câu, tác-già phải tỉ-mì lựa chọn, xép dặt rất công*phu. Lói Tăn 

này đến đời Sơ - Dường còn nhtềà người ttưức-tác. Nó lằ một công việc 
lựa chọn, xếp dặt rát phiền-phức, sau này bị thơ luật Đường làm lu - mở 
di do thơ Đưòmg dược quy- định theò một phương-pháp : thè thơ dtrợc 
te-bị, hĩnh-thức quảog-bác, nôỉ-dung phong-phú bơn các lói thơ khác. 

(2) Những sách trên dây qua nhiêu gúỉ-doạn phế-hưng cha dãn-tộe 
dá mát di nhiêu rà khống còn dấu vết gì nứa. Ta nhớ lõ khi nhà Minh 
chiếm được nước ta cố dem rê tCim-Lãng rất nhiều lácb quý của Việt-Nam. 
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Hương bôi phù xớ, thập phương tín chủ ba tùy 

Tích trưọ-ng chăn thì, tứ bộ học đo vụ tập 

ỮỊch : 

Chẽ chén thơm bay, ha ạt sóng xô mười phướng tín chã 

Khi gậy tích động, trập trừng mấy họp bổn bộ hoc đồ. 

ã.— Về Việt-văn không thấy sử sách có ghi chép gỉ. Nhưng 

đá thấy lối ca trù phôi-thai từ đời nhà Lý. Tháng 8 năm Thuận 

Thiên thứ 16 đời Lý-Thái-tồ (1025) con nhà ca - xướng gọi là 

Quản giáp sau này kêu là Đào-nưưng do mật gẩi họ Đào đá nồi 

danh thuở đố. Như vậy ta có thề chắc rằng lốihátẢ-dào ra đời 

từ triều Lý và bài hát đá do các văn-nhần đời bấy giò' đặt 
ra dề tiêu -khiềnniột cách thanh-tao. Tiếc,.rằng những bài hát Á- 

đào đến nayt bị thất - tán không còn có đề làm sử - liệu. Thêm 

vào lối hát A-dào cổ lối văn « lạc bát » và * lục bát gtán th&t » 

cúng là một đặc-điềm cảa văn~chưcmg Việt-nam. 

Bấy giờ lại xuất,- hiện cả những ca dao, Đại-khẩi mấy câu 

dưóũ đây được người ta coi thuộc triều Lý : 

« Đem chuông đi đánh nước người 

« Chẳng kêu cúng đánh vài hõi lấy danh. 

là cầu ca dao khen Lý-thường-Kiệt đem quằn đánh ba chầu Khẳm, 

Liêm, Ung của Tău. 

« Mở mang (huơu, hoáng) mang chạy lên rừng. 

« Ta hay mang chạy ta đừng mờ mang. 

là câu chê Lý-Thái-tôn thả Nùng-trí-Cao. Ngoài ra quốc văn về 
thời Lý không thấy nét nào nữa. Phải chăng vì thuở đó người ta 

mê say đạo Phật nên chĩ- nghiên-cứu cắc môn cao-thấm, huyền-diệu ? 

- Đến đời vua Lý-Thái-tôn lối hát-xướng dần dăn thịnh-hành. 

Năm Kiên-phù hứu-đạo thứ 3 (1041) 100 ngưừi nhạc-kỹ đưọ-c 

tuyền vào cung đủ ró bẩy giờ đá có nhiều người làm nghề xưứng 

ca. Theo ý chúng tôi nghề hát đá đành chẳng là động-lực chính 
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của quốc vấn thuở đó nhung ít nhất nổ cúng dọn đường cho ỉối 

thi, phú, nôm ở dời Trần và các triều-đại sau này. 

Đề kết-luận, căn-cứ vào ít vấa-bia CÒ.1 lại và một ít từ chương 

do Thuyền-Uyền tập-anh đã ghi chép chúng ta có thề coi về đời 

Lý, văn-học bắt dầu khả-quan. Tính cách văn-chương bấy giờ có 

vẻ diềm-đạm, thuăn-tử, ung-dung, phóng-khoáng vạ hùng - mạnh do 

ảnh-hườủg một thời - gian dộc-lập khá dài và cúng do nhiêu giai- 

đoạn thắng cường-lân, ngoại-địch. Thềm vào đó là cái không- 

khí thiền bởi Phật-giáo bấy giờ phát đạt nhất, Nho-giáo và thi- 

cừ chưa thịnh. Có điều dáng chú ý thêm là các nhà văn-học 

thưởng là những vị cao tăng. Họ chju ảnh-hưởng của Phật-giáo 

aên tuy có phen ra làm việc đời mà vẫn đứng ngoài vòng gió bụi. 

Tóm lại chính-trị và văn-học đời Lý đượm hai mầu sắc : mầu 

sắc quốc-gia và mầu sắc Phật-giáo. Thật là một trạng-thái hết 

sức dặc biệt, đối với hai tiền triều Đinh, Lê (Tiền-Lê) chì có tính- 

cách vó-biền nhờ vậy những cuộc tàn-sất, những việc tiếm-vị ít xầy 

ra tuy cũng có hai lần đười đời vua Tháĩ-tông và Cao-tông nhưng 

không quá khốc hại như dưới các triều sau. Như vậy cũng nên 

nhận là một ưu-diềm của Phật-giáo. 

Chúng tôi xin sao - lục ra đầy một bài thơ của Công - bộ 
thượng thư Đoàn-văn-Liệm tặng và điếu thiền-sư Quảng-Trí mất 
vào khoảng dời Quang-Hựu (1085-1092) và bài kệ của sư Mãn- 

Giác con của một vi dạỉ-thần triều Lý đá đọc trước khi mất. 
(Sư Mân-Giác qua đời nấm 45 tuồi rất được Linh-Nhằn Thái- 

Hậu tức Y-Lan Thái-Phỉ và vua Nhân-tôn quý-mến. Bài thơ và 

bài kệ đấy dã diễn tả tâm hon dám nho-giẫ và trí - thức đời 

Lý, dưới đời Trăn sau này cúng chịu ảnh-hưởng rất nhiều 

của trỉết-lý Phật-giáo và cúng hướng vào cành-giới huyền-diệu 

thiên-nhiên, coi thường danh - lợi và mọi nơị phù-trầm nhẫn thế. 

Chú-thích.— Bên cạnh các nhà văn học nam giới, phụ nừ cũng có góp 

môt vải nhân vật trong khoảng 200 năm dài của Lý triều • 

í.— Bà Phù thánh Càro Linh-Nhân hoàng thái bậu tức Y-Lan thái phí. 

2.— Bà Ngọc-Kiều tức Diệu-Nhần ni-sư. Sở-dí hai bà còn ghi một chút 

dĩ-tích trên văn bọc-sử là bởi đâ di aâu vào dạo Pbật thời bấy giờ. 
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Bài của ĐOÀN - VÂN - LIỆM 

Lâm man bạch thủ độn kinh - thành, 

Phất tụ cao so-n viến cánh hình. 

Kỷ - nguyện tính cãn xu trượng-tịch, 

Hổt văn di - lý yèm thiền - quinh. 

Trai đình u - điều không đề - nguyệt, 
Mộ tháp thùy nhàn vị tác minh. 

Đạo lứ hất tu thư o-ng vinh - biệt, 

Viên tiền sơn thủy thị ch&n hinh. 

Bài phỏng đĩch: 

Rừng xanh đau bạc lánh kinh - thành. 

Rã áo lèn non dậy nồi danh. 

Toan đột khăn sồng lèn cỏ-a Phật, 

Thoạt nghe tiếng dép động ngoài sanh. 

Sần chùa, chim rủ gào^ sương nguyệt, 

Mộ tháp ai còn giúp viết minh. 

Bạn đạo xin đừng than vinh - biệt, 

Trước am sông núi ãy chần hình. 

Bài kệ: 

Xu&n khứ bảch - hoa lạc, 

Xuận dáo bẪch hoa khai. 

Sự trục nhấn tiẽn quá, 

Lão tùng đảu thưọ-ng lai. 

Mạc vị xu&n t&n hoa tận lạc, 

ỈHnh tiền tạc dạ nhát chi mai. 
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Bài dỊch : 

Xuẩn qua trăm hoa rụng. 

Xuẩn lạt nở trăm hoa. 

Trước mắt iự đời thoầng, 

Trên đau hỉện tuồi già. 

Chớ bảo xuẩn tàn hoa rạng hểt, 

Ngoài Ịần đêm trước một cành mư. 

(Hai bài này của Hoàng - Xuân - Hán trích trong Thuyền - 

Uyền tập anh. Bài dịch là của riềng ông). 

CHỦ - THÍCH 

ỉ) NGUY EN-BÔNG.— Đời Lý như ta thấy tôn-sÙDgđạo Phật 
đến cợc-độ mà cỏ lẽ đạo Lão cũng đang thịnh-hành thuở đónẽn đã 
có nhiều việc raê-tín, nhiều chuyện huyền-hoặc xảy ra. Toàn 
thư do Ngô-sĩ-Liên đời Lê kế: 

« Năm Quí-Mão 1063, vua Lỷ Thánh-tông đã bốn mươi tuồi, 
không con cho Nguyễn-Bông là viên Chĩ-hầu đi cẫu tự ở chùa 
Thánh chúa. Sau đó, Ỷ-lan phu nhân thụ thai và sinh ra Gàn- 
Đức tức là Lý Nhàn-tông. Sư chúa này là Đại-Điên có bày cách 
cho Đông phép dầu thai bỏd Bồng muốn được vào làm con 
vua. Việc bại-lộ, Bồng pbẳi chém ngay trước cửa chùa. Nơi 
Bông tuyệt mạng được gọi là cánh đòng Bông ngày nay. (Chùa 
Thánh chúa nay ở làng DỊch-vọng, huyện Từ-liêm phía Tây 
thành Hà-nội). 

Dã-sử và thần - tịch Ỷ-lan thải hậu có kề vài chi tiết sau 
đây : Bại-Biên bảo Bông Hấp trong buồng tắm của Ỷ-lan thái 
hậu. Bỏng nghe lời rồi bị bắt. Khi bị đem chêm, Bông xin 
vào chừa trách Dại Điên thì Đại-Điên trẳ lỏi : « Nếu không 

hủy thân này thì làm gi có thân sau đưọ;c». Bông hiều ra và 
chịu chết. 

2) GIẢC-HOẦNG,— Tháng 2 năm Nhâm-thin 1112, ở bờ 
biện Thanh-hóạ cổ một đứa bé lạ mới lên ba mà viêc gỉ cua 
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vua Lỷ Nliân-tôn làm nó cũng biết. Nó tự xưng là Giảc-Hoàng 
(nghĩa là Phật). Vua cho rước Giáe-Hoàng về Thăng-long đề ĩr 
chùa Báo-thiên (chừa này ở cạnh nhà thờ lớn cua đạo Gia-tô 
và Hồ Gươm bây giờ). Vua muốn lập Giác-hoàng làm thải tữ 
nhưng không đirọ>c triều đỉnh tán thành. Vua đành sai đặt 
trai đàn trong cung và mỏ’ hội đề cầu xin cho Giác-hoàng đầu 
thai làm con mĩnli. Một vị sư ở núi Phật-tích tên là Từ-Lộ, 
hiệu Đạo-bạnh nghe tin này lấy lãm lo ngại bèn giao cho người 
em gái vài hạt châu có làm phép và dặn rằng đi xem hội thi 
bí mật giắt hạt châu vào mải nhả trai đàn. Từ-thị làm đúng 
thì Giác-hoàng tự nhiên phảt ốm. Y nói : « Lưới sẳt bủa vây 
khắp nơi, không cỏ lối vào cung đề thác sinh ». 

Vua sai lục chốn trai đàn thì tìm ra được bạt châu và 
truy ra được họ Từ. Từ-LỘ bị khép vảo tử tội đem trói tại 
hành-lang Hưng-tbánh đe trảm quyết. Lúc này Sùng-hiền-Hạu 
là em vua Nhân-tôn di qua. Từ-Lệ khằn thiểt yêu cầu Hầu 
can thiệp. Từ-LỘ nỏi: « Hiền-hău cửu mạng, bằn.tăng sẽ xin sau 
này dằu thai vào làm con đề trả nghĩa ». 

Sùng-hiền-Hìĩu vào hầu vua tâu rằng : «Nếu Giảc-hoàng 
giỏi đã không bị Từ-LỘ yềm được. Xin cho Từ-LỘ thay Giác- 

hoàng là hơn». 

Sau đỏ, Giác-hoàng chết và xin tảng ở chùa Tiên-du. 

3') TỪ-ĐẠO-HẠNHĐạo Hạnh họ Từ. Bố tên là Vinh 
làm chức tăng quan Hô - sát lấy VỌ’ họ Tang ở làng Láng 
là nơỉ ông du học. (Làng Láng ỏ’ phía Tây thành Hanoi). 

Thuở bé Đạo-Hạnh đã có tính nết khác ngưò’1, rất thông 

minh lỗi lạc hạy kết bạn cùng các nho giả như Phí Sinh đạo 
sĩ Lê-toân-Nghĩa và đào hát Vi-Ất là những người có danh tiếng 
của thử thời. Thú choi của họ Từ là thoi sáo, đánh cẫu, đọc 

sách, đánh bạc. Cha ông thường quở mắng nhưng nhiều hôm 
bẵt gặp ồng đong đèn suốt đêm đọc sách có khi tựa án ngõ tay 
vẫn cầm sách, từ đó mới thôi. Sau Đạo-Hạnh thi đỗ tăng-quan 

Từ-Vinh hay dùng tà-tbuật vào ghẹo cọ-t dám ti - thiếp nhà 

Diên-thành-IIằu (cỏ lẽ Diên-thảnh-hằu cũng là con vua Thánh- 

tông). Hầu nhò’ sư Đại Điên bắt. Đại Điên cho rắc tro trước 
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cửa phòng cung-nhân, niệm chủ, và trao cho cung nhân 
một cuộn chỉ ngũ sầc đặn nếu Vinh đển thi buộc vảo lưng. 
Ròi Vinh tới, quả nhiên chủng kế không chạy được phải biến 
ra con dán chui vào vách. Đại-Bién thấy râu dán thò ra bắt 
được đảnh chết ngay. Tử-Vinh hiện nguyên-hinh. 

Thây Từ-Vinh bị ném xuống sông Tô-lịch ở góc Tây - Nam 
thành Thăng - Long, trôi tới cầu Vũ-Quyết trước nhà Diên thành 
Hầu thi đứng dựòg lên trỏ tay vào nhà. Hầu sợ quá lại kiểm 
Đại-Điên, Đại-Điên đọc một câu kệ thây mới trôi đi. 

Đạo Hạnh giận Đại -Điên gi|t cha một hôm rinh Đại-Điên 
ơ ngoài đường toan giơ gậy đánh thì nghe trên khổng có tiểng 
«Chớ! Chớ 1 >> Đạó-hạqh vứt gậy chạy sau này định sang Ấn- 
độ học pháp-thuật đề báo thù .clia. Ỏng đi tới xứ Mán Kim-xỉ 
Mán có rầng vàng có lễ ĩr vùng Thưọng Lào hay Vàn nam) thì 
thấy đường đi hiếm trở lại tr& vè. Từ đó ông b ằn trên núi 
Tứ sơn suốt ngày đêm đọc kinh Đạỉ-bỉ tâm.đà la-ni, niệm đủ 
18.0QQ lần thì được thần nhân đến bảo rằng : 

«Đệ tử là Tứ trấn thiên vương cảm công đức sư tạng kinh 
xin lại hầu và tùy lệnh)). Đạo - hạnh mừng rỡ liền đển càu Vu- 
quyết nẻm cái gạy xuống sông. Gậy cứ trôi ngttỌT đến cầu 
Tẫỵ-dương thì ngừng lại. ông đèn thẵng nhè Đại-Điên. Đại-Điên 
mẳng;«Mày quen chuyện cũ rồi sao 1 ». Dạo-hạnh liền giơ gậy 
đánh. Đại-biên sình bệiia mà chế 1. 

Sau khi trả dưọc thù nhà, ông di eiiu • du các no-i viếng 
cảc tùng lầm, thắng lích, bàn đạo vỏi sư Trí-Huyền ở Thái 
bình và Sùng - phạm ở chùa Pháp-vân. Rồi đến năm Họi tường 
đại khánh thứ ba (,1112) xảy ra chuyện Giác Hoàng đã có nói 
ở trên đây. 

Được tha, Đạo-hạnh giữ lỏri đến nhà Sùng hiền hằu rồi 
cũng theè lối đầu thai của Đại-Biền nấp vào buồng tắm của 
Sùng Hiền Hầu phu nhân. 

Ngày phu ntìân chuyền dạ, theo lời Tử hẳu cho bão tin Đạo- 
Hạahliền tắm rửa thay quần áo rồi vào trong hang núi mà chết. 

Sùng Hiền Hằu phu nhân sinh ra Dương Hoán tức vua Lỷ 
Thần - tôn. 

Toàn - thư chép rằng 14 năm sau xác Đạo - Hạnh vẫn còn 
nguyên vẹn và đưọ'c dàn thờ. Đến đời Vĩnh lạc, quân Minh 

sạng đảnh nhà Hộ mới đốt mất, 
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Trên đầy chúng ta thấy ờ nước ta Khòng, Phật, Láo, 

là ba tôn-giáo chính - thức cổ những thời suy - thịnh khốc nhau 

cà ba đều đá cổ dịp ẵn sằu bén rộng trong khu - rực tín- 

ngướng của dần-tộc chổng ta. Các tỄn-giấo nằy đổi với dần-tộc 

Trung-quốc cũng rậy. Nhưng vỉ cổ nhiều tôn-giáo mà vấn đề tín 

ngướng của người dần chúng'ta trử nên phức - tạp, cho tôi 

ngấy nay dần ta còn tin-tưởng ở nhiều quyền năng - huyền- 

bí khác khồng kém đối với ba đạo-thuyễt Khồng, Phật, Láo 

nghĩa là chúng ta tôn-thờ nhiều vị thần-linh khác nứa. Đầy 

]ầ một chế-dộ da-thần, một phần phát - nguyên ờ tục bái-vật 
của thời cồ cồn rớt lại, một phần do 8ự biến-thề .của Lão- 

giáo và chỗ thiểu lự chính-truyền của Phật-giáo trong khi chưa 

cỏ khoa-học đề giẩc-ngộ đầy đu dám quẳn-chúng vô-học. 

Nhất lầ Láo-giáo biến - thề đá thác-sinh ra dụ các thứ 
thần trong ba giới (thiên-dình, ẳm-phủ và thủy- cung — thiên- 

dlnh thỉ có Ngọc-hoàng Thượng-đế là chúa-tề cà thể-gian, từ - 

đại Thiên-Vưomg, nhị thập bát tú, Lối - thần, Điện - thần. Vú - 

thăn, Phong-thăn, Nam-tào, Bắc-đầu, Thành - hoàng, Tho - công, 

Thẵ-địa, Táo quằn vân Yẳn... Ẫm-phủ có thập-điện Diêm-vưcmg 

và Đja-tạng-vương. ơ Thủy-phù có Tứ-hải long-vương ngự 
trị mọi nơi dưới nước. 

Cổ thần thánh lại có ma-quỷ, yêu - quấi cúng cố phép 

sinh họa, tác phúc. Cảm - thông được với các nhân-vật trong 

thế-giởi huyền - bí này là các đạo-sĩ dùng bùa chú, ấn-quyết 

cùng mọi pháp-thuật mượn quyền-lực của thăn-thánh đề trừ tầ 
bắt quỳ, hối chuyện trên trồũ dưó>i đất. Tất cà các thứ này 

đá từ Ãn-Độ vượt sang Trung-Quốc rồi nhập cang vào đẩt 
Việt qua tay các thầy phù - thủy, cắc ông' đồng, các bà cốt. 

Ngoài ra dân lại cồn thờ một số thần-thẩnh dịa-phương như 

đức Thánh Trăn, bà Lỉễu-Hạnh, Đức Thánh-Gióng, thần Tẫn-viên... 

Tục bái-vật như thờ hồ, thờ cá, thờ voi, thờ rắn, cẳy đa. 
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cầy đề, bình vối... từ ngần năm xưa, tới nay cúng còn lác đác 

ờ các. chốn hưưng-thôn, hủ-lậu tuy không ,có điện đài uy-nghi, 

to-tát như các chốn thò' Thần, Phậỉ, cổ khi lại thờ lẫn-lộn 

cả vào các chốn đáng được tiang-nghiêm này nứa. 

Thật là linh-tinh, hơn-tạp, nhàm-nhí. 

Người dần của chúng - ta cổ mối tín-ngưựng này chỉ do sự 
sự sệt các quyền-lực quái-đàn. Và muốn tránh nhứng sự tai-họa 

cùng muốn được /phúc trong hiện - tại và tưong-laị, ngưừi dân 

phải thừ, cúng các thần-linh cho được yêtt-trí. Nhưng trong 

dầu óc của h? vẫn lờn-vỏn ít nhiều sự hoài nghi, bời cố nhiều 

khi về thực - tế họ cũng không thấy quyền-lực của Thần, Phật, 
Yêu, Quỷ ra sao ■ cả. 

Do thái-độ lưng-chừng, hoang-mang này, ờ Việt-Nam chưa hề 
có sự xung đột về tôn-giáo đến đấm máu như ờ một vài dân-tộc 

khác và cũng do thiếu mối tín-ngưứng vững-chắc người dân của 

chúng ta không thề thành tín - đồ cuồng-nhiệt cỏa một đạo - 

thuyết nào. 

Câu tục ngữ : 

Bói ra ma, quét nhà ra rác 

Dề 1& hòn đất, cẫt nên ông Bụt 

tỏ ró cái trạng-thái đó. Theo các nhà xã-hội-học, cắc 

tín-ngưỡng hỗn-tạp này đá chl có thề phắt sinh ờ các xá - 

hội nồng-nghiệp và kém tinh-thăn khoa-học. Một ngày gần 

đầy dân - trí khai-thông theo văn-minh mới tẵt-nhỉên các thứ 
thần-thẩnh quàng - xiên này không còn ám - ành được người 

dần Việt-chúng ta nứa. 





CHƯƠNG VU 

NHỨNG CÔNG-TRlNH KIẾN-trúc VỈ-OậI 

CỦA VIỆT - NAM NGÓT 10 THẼ . KỶ TRƯỚC : 

THÁP BĨNH-SƠN VÀ THÀNH THĂNG-LONG. 

à) Thảp Bình-So-n.— Chiêm-thành và Cao-mêa do ảnh- 

hường của văn-minh và tôn-giáo Ân-dộ dẵ tạo-tác được nhiều 

đền-dài, miếu tháp vĩ-đại đển nay cồn cảm-phục được nhiều thế-hệ 
sau, về phứcmg - diện mỹ - thuật cúng như về cồng trình xây- 

dựng. 

Người Việt-nam của chúng ta trực-tiếp chịu ânh-hương của 

văn-hóa Trung-quốc cũng dâ có những đình chùa lớn-lao, nhưng vì 

mơi dân-tộc có một quan-niệm mỹ-thuật riêng-biệt nên không thề so- 

sánh về mạt hình-thửc hai thứ mý-thuật cùng kiến-trúc của Trung- 

quốc và Ãn-độ mà dịnh-giá nhứng công-trình xây-dựng củk hai 

dấn-tộc. 

Chúng tối ch! muốn nêu ra đây một vài cò-tích nó đánh dấu ít 

nhiều các cồng-trình mỹ-thuật và kiến-trúc của Vỉệt-nam chúng ta, 

tuy theo một phần nào lề-IỐi của Trung-quốc hồi thể-kỷ thứ X và 

XI nhưng van tò được cái khả-năng; cái óc thàm-mý, cái xu-hướng 

mý-thuật cùng sáng-kiển của ngưừi Việt chúng ta trong khi làm một 

công việc mà mình hết sức sùng-thượng. 

Chứng tôi xỉn trích nguyên-văn hai bài khảo-cứu của ông Bỉệt- 

Lam Trăn - huy - Bá nói về Tháp Bình - Sơn và thành Thăng- 

Long. 

« Tháp Bình'Sơn ờ chùa Vĩnh'Khánh, xá Bỉnh-Sơn, tồng 
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Đạo-Kỷ huyện Lập-Thạch tĩnh Vĩnh-Yên là một ngọn thắp tối cồ 

và đẹp nhất ờ Bắc-Việt. 

Tháp Binh-Sơn xây Ở phía tay trái trước cửa nhà chùa, 

chân tháp hlnh vuông, rộng độ 4 thước 60, hiện phần cồn lại 

cao độ 15 thước. Ngọn tháp lâu ngày đồ mất, chỉ cồn lại 

có 13 từng xây toàn bằng gạch hoa chạm trồ, nung già, mầu 

đỏ sấm, theo lối kiến - trúc của Lý-Minh-Trọng đời Tống (960- 

1279) Trung-quốc hồi thể-kỷ thứ X và XI. 

Từng bệ dưốũ cúng có xằy mấy dường gạch chia ra thụt 

vào làm gờ chl, cố'một đường lá cức uốn di cuốn lại rất mềm-mại 

sắc-sẳo cao .độ 12' phần đến đường cồ lọng thụt vầo, đắp lối sư- 

từ hí- cầu =-rất là linh-hoạt. Kể đến lớp lá sồi úp ngược, cách 

mấy đường gờ chỉ đến đường cánh sen thật to lật sấp, cắch một 

nẹp õng đến hai dường cắnh sen thật to lật ngửa, thế là hết 
phần bệ tháp. 

Đến từng thằn tháp thứ nhất, chính giữa cỗ một khuôn cửa 

chữ nhật chém gổc, về mặt phía Tây thì cừa bồ ngò, còn ba mặt 

kia thỉ dều lấp kín. Người ta có thè chui vào bên cừa phía 

Tây mà nhỉn suốt được tới đầu ngọn tháp thấy một hình vuống lộ 
thiên như là nhln vào ruột cái ống khói ở một nhà máy vậy. 

Khoảng trên những khuôn cửa ẩy, người ta cỗ đắp trương tai lá 

nhĩ bằng hỉnh hoa lá, nhô ra coi rất hùng mà mềm-mại. Hai bên 

cửa cỏ cả thầy 8 thân đõ dọc, trong khoảng đố dọc hlnh chứ nhật ẵy 

mối khung có ba mlu bông tròn, mơi bông in hlnh một con rồng cuộn 

khúc rất uyền-chuyền, tinh-tế nhừ kiều rồng chạm ở những viên 

gạch cồ đào đươc ở vùng quần ngựa Hanoị thuộc mỹ-thuật Đại 

Lạ-thành ngày trước. Chung quanh bông trbn và đường rìa ở 
khuôn chứ nhật đều gọt một từng cánh sen bao bọc, bên trên mấu 

bông tròn có hai tầng con sơn chồng dấu chạc ba rất cău-kỳ phức- 

tạp. ơ giữa chặc nọ cách chạc kia, xen vào một hình lá sồi hoa 

cuốn. Trên tầng con .sơn có mẵy hàng gạch xây troi ra tựa như 
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tầng mái, trên mái thêm mấy tầng gạch thụt vào rồi đến một tầng 

cắnh to lật ngửa. 

Sau ■ đến tầng thẫn tháp thứ hai có 8 khung chứ nhật trong mỗj 

khung có in một hình cầy tháp nồi rất tì-mỉ mà trang-nghiêm. 

Chung quanh khung ấy có đường triện cánh hoa sen bao bọc. Ớ 
chính giữa có khuôn cửa sồ k.=u tò-vò, nhưng xầy lấp kín. Phía 

trên cúng có một hàng con son chồng dấu chạc ba, giống như 
tầng thứ nhất, song hơi nhò và thanh hơn. Nơi cách chạc ba cúng 

cổ điềm hỉnh lí. sòi hoa cuốn trên dám con sơn, cổ một dường 

diềm lá mái chạm dặt nhố ra dộ 10 phân thay cho tầng mái. Bổn 

góc uốn cong như hỉnh tầu dao, ờ gốc tầu dao có chạm lá sòi 

hoa cuốn. 

Đại-đề các tầng trên cúng theo-- như kiều tầng nly cả, nhưng 

cứ mỗi tăng lại thu nhò lại. Đển tầng thứ 1 3 thì thân tháp chỉ còn 

độ "1 thước 20 tính ra cả bốn mặt từ dưới lên trên về phần còn 

lại có 40 cừa tb-vò xầy lấp kín, 3 cửa chứ nhật chém góc, xầy 

kín, 72 hình tròn rồng cuốn khúc, 272 con sơn chồng dấu chạc ba 

272 hlnh lá sòi hoa cuốn, 320 hình cây tháp con trong khuôn 

chứ nhật. 

Về phương-diện mỹ-thuật, tháp này có thl so sánh với cái 

tháp cồ cùa Chiêm-thành xây dựng tại vùng Mỹ-sơn, Trà-kiệu 

(Quàng-Nam). Cách xây díp và lối gạch nung cúng không kém mấy 

đủ tò rằng cách kiến - trúc hoi thế-kỷ thứ X-Xl dá có ẫnh-hường 

tTln ngập suốt cói Ản-dộ-Chi-na này, thầy đều dùng cách xây dựng 

bằng gạch nung già ghép lại. 

Cứ như lối xầy tháp này thỉ có lê lức khời dău phải luyện 

Chú thích ' Tương truyền rằng các dường mạch và các góc tháp đều bọc 

bằng chì chất then có chân sâu gán vào thân tháp ('hiện các 15 chân hòng ãy bây 

giờ vẫn còn). Mả cbì ấy thì dã bị bóc bết vào hòi Minh thuSc, Trương-Phụ >ai 

quẩn láy hét chì ẵy đề dức dạn mà chống với Bình-Bịnh-Vương Lê-Lợi — còn 

tháp thì bi dò vào hoi Lê-mạt. Xét niên biều về LỊch-sử Phật-giáo ờ nước ta vỉ 

Lịch-íử khoa kíển-lrđc ờ Trung-Quóc thì tháp Binh-Sơn dược xây dựug vào thời 

nhà Hậu-Lý (1010-1225). 
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mọt thứ đất sét rất min roi đắp lại theo khuôn-khồ từng tầng mệt 

bấy giờ mới phủ các gờ chỉ và con son roi có khuôn riềng in 

những hỉnh rồng và hoa lá, cây tháp như .lối ta in bánh dẻo mặt 

trang Tằm tháng tám rồi gắn vào, sửa gọt thật tinh-tế, hoàn-hạo rồi 

lựa chiều mộng mẹo tọ nhỗ lấy thứ chì liền cắt ra từng mảng nhỏ 
đánh dấu thứ tự, dem phơi rắn rồi bồ vào lò nang cho thật 

già. 

Khi mang ra xây, thự cfr theo thứ tự mằ đặt vào rồi gắn vửâ 

cẩc mạch, cứ thế dần dần xây cao tóũ ngọn. Công-trĩah như thế k! 

biết mẩy mươi ! Đển bằy giờ dẵ ngót nghìn nấm mà gạch vấn 

trơ mău đỏ sẫm, rắn tựa sành già ; nhớng đường trạm - trò vẫn 

tinh-vi như khi món dựng đủ' biết giá-trị tháp này thế nào ! Tiếc 

vì lầu ngày nên mấy tầng trên đằ nát không càn biết, cao là bao 

nhiêu nứa I 

Về phương-diện tồn-giáo ta nhận biết rằng : ẳnh-hưởng Phật- 

giáo đá bành-trướng vào xứ ta hồi đó cực-thịnh nên chi một nơi hẻo- 

lánh, gần núi rửng như ờ vùng này mà lúc bấy giờ đá có các nhà 

tu - hành mọ - đạo tìm nơi ần-dật ờ chốn sơn-lâm rồi xây chùa dựng 

tháp dl lại cái dấu vết nghìn, xưa. Biết đầu nơi này chẳng còn 

những nếp chùa nguy-nga hùng-ví khác nứa, tiếc rằng sử sách không có 

chỗ nào nói đển các vị tu hành ở dầy và ai dã xằy dựng 

tháp này. Cà đển bia ký cúng không còn một dấu - vểt gì dề giúp 

ta biểt hơn được nứa ! 

ồ) Thành Thăng - Long. — Trên đầy chúng ta thấy tháp 

Bỉnh - Sơn là một trong nhiều cống trình kiến - trúc của dân-tộc 

chóng ta rất đặc-sắc về mý-thuật đá ra đời do ành-hưởng của thời 

Phật - giáo toàn-thịnh cũng như nhiều nhằ thờ, diện dài của nước 

Pháp được xây dựng trong Trung-cồ thời-đại giữa thuở đạo Gia- 

tô bệt - phát. Và nổi đến tháp Bỉnh-Sơn của đời Lý lại không 

nêu ra việc kiến-trúc thành Thăng - Long của ông vua đầu 

tiên triều Lý thỉ thật là một diều thiếu - sót không thề tha- 

thứ dược bởi việc kiến-trúc thành này dá đánh dấu một sự-kiện 
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Lịch-sừ vô cùng quan-trọng nổ biều-dương sự tiểu - bộ mau lẹ cua 

dấn ta 70 nãm sau khi cởi được ách đô-hộ ngàn năm của người 

Tàu. 

Sự-kiận Lịch-sử này nhắc rằng dưới đời Lý trong đời sống 

tinh>thần cua dấn-tộc chúng ta có hai mõi tin - tưởng mãnh-Iiệt : 

Một là dần ta dẵ thấm-nhuần sẫu - xa triết-lý cùa hai tôn-giáo 

Phật-Láo. Hai là dân ta cổ sự tự - tín, tự - cường về mặt chánh- 

trị đối vời các lân-quõc. 

Hai mõi tin - tương này bên trong đá xây dựng được cho 

dấn-tộc một thế đoằn-kết chạt chẽ giứa các tầng lớp nhẫn dẳn 

và một nền chẩnh-trị thuần-hòa giữa các nhầ lĩnh-dạo với dân chúng, 

bền ngoài nó dẳ nêu được cái thể hùog-cường của êng cha chứng 

ta nhừ vậy mới cổ những chiến - công oanh - liệt phạt Tống, bỉnh 

Chiêm. 

Kiến - tróc thành Thăng - Long dưới dấy sẽ thuyết-minh đầỹ 
đủ về sự tiến-bộ và sự hùng-cường ấy. Nó khổng giống Phượng- 

Thành hay Đại-La thành do người Tău xây-dưng trước dó mấy 

thể-kỷ về qui-mâ tuy nó chju ảnh-hường của khoa-học Trung- 

quốc nhưng nếu nhìn vào hai bản-dồ dưới dày (một của Phượng- 

Thành, một của Thăng - Long thành) ta thấy qua qui-mô của 

Thãng - Long thành tinh-thần của dằn ta dưới dời Lý rất là 

khoáng-đạt, tế-nhị vầ dũng-mánh. Bản-đồ Phượng-thành cổ in trong sách 

Càn-khôn nhất lâm của Đông-Dá-Tiên. Bản-đồ Thăng-Long thành 

in trong sách Thiên-Nam tứ-chí của Ty Đệ-chính, triều Tự- 

Đức. 

Đại - La thầnh và Phượng - Thành bị phá hủy hoặc trong 

thời ông cha chúng ta tranh thủ dộc - lập hoặc do nơi vua 

Lý Thái-tồ trong khi xầy dựng kinh-đâ Thãng-Long. 



PHƯỢNG-THÁNH 
(do 'DgU‘ò'1 Tấu xáy-dụ-ng) 





Lời chua trong bấn-ẩo 

Phượng-Thành 

1 Điện Kính-thiên. 

2 Điện Thj-triều. 

3 Cửa Đoan-môn. 

4 Điện Chí-kính. 

5 Điện Vạn-thọ. 

6 Đông-kinh. 

7 Nhà Thái-miếu. 

8 Cửa Đông-môn. 

9 Cửa Đông Tràng - an. 

10 Cùta Tấy Tràng - an. 

11 Chùã Khẩn-son. 

12 Đền Lmh-láng (voi phục). 

13 iĐiện Giảng 'VŨ. 

14 Trường Hội - thí. 

15 Trường Quốc' tử' giám. 

16 Phủ-lỵ Phụng-thiên. 

17 Tháp Báo-thiên. 

18 Phủ Trịnh-vương. 

19 Tỉ>a Tư - thiên - giám. 

20 Huyện - ly Thọ - xưcrng. 

21 Điện Nam - giao. 

22 Huyện - lỵ Quảng - đức. 

23 Ngọc-hà. 

24 Cửa Bẳo-khánh. 

25 Bái Cơ-xá. 

Lời chua trong bẳn-ỉồ 

Thăng-Long 

1 Thành-nội Hà-nội. 
2 Nhà .Quán-thiếp, 
3 Trường nuôi ngựa voi. 
4 Đình Hội-đồng. 
5 Chùa Nhất-trụ. 
6 Miếu Thành-hoầng. 
7 Đền Trấn-vú. 
8 Chùa Trẩn-bắc.. 
9 Núi Sư-sơn. 

10 Đền Linh-Iắng. 
11 Chùa An-lãng. 
12 Đền Văn-miểu. 

13 Huyện - lỵ Thọ - xương. ' 
14 Đền ' Ngọc-son • 
15 Họ Hoàn-krểm. 
16 Trưồ-ng-thi. 
I 7 Chùa Liên-trì. 
18 Trưống đúc tiền 
19 Đon-thủy. 
20 Chùa Hàm-long. 
21 Sở Dưỡng-tế. 
22 Lền Hai-Bà. 

23 Ô Lưong-yên. 

24 Ô Kim-ỉiên. 
25 Ô Thịnh-hào. 
26 Ô Cầu-giấy. 

27 Ô Thụy-chương. 
28 Ô Yên-phụ. 
29 Cầu Nhầti-mục. 
30 Chừa Bẩo-thiên. 
31 Hồ Tú-uyên. 
32 Hồ Bầy-mẫu. 
33 Đống-đa. 
34 Bái Đồng-nhân. 
35 Đình Hội -quẩn. 
36 Ho Trúc-bạch. 
37 Hồ-tây. 
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«Ta thấy rằng lõi kiến-trúc cú của Tàu dựng cẩi thành 

vuông dựa lưng vào sông Tô-Lịch và cách xa hẳn sông 

Nhị-Hằ, không tiện thưong - mại trong thời bình và rất khó 

giữ trong thời loạn. Đường di vầo thành - nội thì rằng ri 

khúc khuỷu, chỉ giứ thủ-thế khi có biến, mà không thề có 

công-thế. 

Nhà Lý đá cách-mạng hln lối kiến-trúc ấy và bầy ra 

một lối xầy - dựng mới như màng lưới nhện, giăng từ giữa 

thành - nội tỏa ra khắp mọi nơi. Xung quanh thành là một 

đường vồng tròn đầu mối tiếp - giáp cùa tất cả các ngà đường 

một mặt ra sát sông Nhị-Hà một mặt liên-lạc với các Phủ' 
Huyện kể - cận. Ngoài thành - nội còn một thành - ngoại vó1! 

những cửa 9 Lương-Yên, Kim-Liên, Thịnh - Hào, Cầu - Giấy, 

Thụy-Chương, Yên-Phụ. Ngoài thành - ngoại là sồng Tô-Lịch 

với những cầu, thời bình thì dề di lại cho tiện mà thời 

loạn thì cất đi đề bảo - vệ thành-trì cht> dễ. 

Dẳn ờ ngoại - thành, Vua ơ nội - thành. Nội - thành thỉ 
kiển-trúc theo hình bát-quái, cấc cửa Đông, Tây, Nam, Bẳc 

sắp đặt thật là hợp-lý và đúng hướng chớ không như của 

người Tàu. Còn ngoại-thành thì có Trường nuôi voi ngựa, 

có Trường-thi, Trường đúc tiền, có sờ Dướng-tẽ, có Văn- 

miếu, có đen - đài chùa - chiền âủ cả. 
/ 

Nhìn kỹ và so-sánh . hai bản - đề, ta thấy dời Lý phá 

hết thành-trì cũ cùa Tàu cùng những điện Nam-giao, những 

phu-lỵ, mà giữ lại nhứng dền chùa và còn dựng thêm nứa. 

Đặc-biệt nhất là Trường - thi ờ phía Tây thì phá đi đem 

về phía Đông-Nam. Quốc-tử-Giám thì đặt Văn - miếu thò' 

Đức Khồng-Tử. Dựng đền Ngọc-Sơn đl thờ Vãn - Xương 

quan-đế, mở Trường đúc tiền và sờ Dương - tế. 

Nếu quan - niệm sinh - hoạt không khác và không hơn 

thì không bao giò1 dám phá những điện Nam - giao với 

những Tòa Tư-thiển-giám, phủ Phụng-Thiận. Mà nếu quan- 
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niệm tón-gỉắo không cao đẹp thì không giứ lại đủ, cẩc chùa 

ch iền, đền, miếu, 

Từ trước, ta có rất ít tầi-liệu đề Bo-sánh nền vãn-minh 

Việt-Nam với nền văn-minh Trung - Hoa. Đến đầy, chỉ vời 

hai bẳn đo này ta dã có thực là ró. Tău thì Quốc-tử-giám 

đề một non, Trường thi đề một ngẫ. Ta thì đặt luôn Văn- 

miếu thừ Đức-Khồng-Tử ở Quốc-tử-giám mà đem Trường 

thi đến gần kế bên. lầu thì không thấy vết tích đền Hai 

Bà mà ta thì xầy thành - ngoại gom' đền Hai Bà vào trong 

đô-thành. 

Tầu thì sông Tô-Lịch chì dùng lầm thứ hào sấu dề 
dựa lưng vào mà thủ-thế. Ta thì sông Tồ-Lich nối vào 

cửa Đông-Bẳc và cửa Tây-Bắc tiện việc giao-thông thủy bộ 
mà khi biến thl cũng tiện việc hành-quân. Trường nuôi voi 

ngựa ờ phía Bắc, rãt sắn-sàng cổ đường bộ dề theo dọc 

sông Nhị-Hà mà tiến lên. Lệnh từ trung-ưong cho thũy-lục- 

quần, thật là tiện đường liên-lạc. 

Nhìn vào kiến-trúc ấy thì thấy r6 ý muốn đjnh-cư lầu- 

dăi và ý muốn xây-dựng một nước cổ quy-rnô và có bề-thế. 

Thảo nào mà vua nhà Tống dã tửng phen muốn xin nhừ 
ta dem quân sang giúp đề dẹp giặc Nùng. Và cúng thảo nào 

mà vua nhà Tống đã phải học theo binh-pháp của ta. (Xjn 

coi Việt-sử tần hiên trang 355). 

0O0 

Gho tới ngày nay, người ta vẫn-đề cho văn-minh hình-thức 

của Tây-phơotig hưứng-dln một cách lầm-lạc như đá nói ử trên. 

Nếu ta chịu đl ý xét giá-trị một nền văn-minh bằng tinh-thần và 

quan-niệm thì ta tự-nhiên thấy ngay là không thề nào làm-Iạc dược 

như trường-hợp này của ta. 

Sự đồ-sộ ờ bề ngoài của những kiến-thiết vật-ehẵt, theo với 

thời-gian có thề mất hận di được, cúng như thành Thăng-Long 
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cú đá mẩt hểt dấu vết rồi. Nhưng quan-niậm của người ta khi 

kiến-thiết thì tồn-tại mái mái. 

Người ta vẫu cho rằag về vãn-hóa người Việt-nam chịu ảnh- 

hưômg sầu-xa của Trung-hoa. Bản-đo kiến-trúc thành Thăng-Long 

này dã cải-chính lại tất cả (1). 

Ta hãy xem : 

Cái đưừng vòng chạy xung quanh nội-thành bilu-tượng cho 

Thái-cạc. 

Hai nhánh sông Tô-Lịch, bên hứu có hồ Láng-bạc là úng-thủy 

bên tả thông ra đường lưu-thăy là sông Nhị-hà. Đó là biều-trirag 

cho lướng~nght. 

Cung-điện nhà vua ở giữa có bốn mặt đều nhau, ấy là 

tử-tượng. Thêm bốn kiển-trúc bốn cồng, ấy là báUquái, 

Tất cả cắc đường bắt đầu tử vỉtng Thẩi-cực mà đi chi-chít 

không biết bao nhiêu, ẵy là biển-hóa oô-cùng vậy. 

Sau thành-nội, sau trường nuôi voi ngựa, là một đường thằng 

tẳp, từ trung-tằm đi ra, gặp thành-ngoại, gạp con đê, ẩy là có 

hậu, với ý - nghĩa ton-tại lầu dài. 

Trước thành-nội có mọt đường thẳng, dưừng ấy lệch sang 

một bên đề tránh mũi tên (xuyên-tâm) đầm thẳng vào n$i-diện. 

Nhưng dường ấy khi đi thằng ra đến cửa Ô Kim-Liên thì. kỳ- 

cục thay, cừa Ô ẩy chiếu thẳng và Ịất đúng vào chỉnh-điện. 

Nếu kẻ một đường thẳng nối theo dường sau trường nuôi voi 

ngựa và suốt xuống o Kim-liền thỉ trung-tầm vòng Thắi-cực ử 
trên dưừng thẳng ấy. 

Chú thích : (!) Chúng-lôi không boàn-toằn tán-đong quan-điem nầy vì to thể- 

kỷ bị đô-hộ, dân ta cá chịu ành-hường của văn-hóa Trung-hoa khá sâu-xa vê 

nhiều pbươog-diện. Ta không nên vì lỉng tự-ái dắn-tộc mà chói-câi tự thật 

nẳy. Duy ta vàn có thè quẫ-quyết tằng mịc-dẫu ảnh-hvứng cùa văn-hóa Trung- 

quóc mạnh, chánh-sách dòng-hóa của Dế-quóc Hán tất lì Tẩo-riẽt, người Việt 

ta vàn giữ được trọn-vẹn mọi cấ-iinh quóc-gia, nhờ vậy ta không mất nưức 

và vẫn aống oai-hùng cho tới ngằy nay. Sự-trạng này có thề coi là rất đặc- 

biệt trong L;ch-từ các dân-tôc trên thễ-giới. 
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Hai cừa Ô Lương-yêữ và Thịnh-hàó ở trên hai cạnh của 

hình gốc nhọn từ trung-tầm vòng Thái-cực rà, mà đường thẳng vừa 

nổi là đường phân-giẩc. 

Bốn cửa ÔThịnh-Hào, Cầu-Giấy, Thụy-Chựớng, Yên-phụ ở 
trên những cạnh của những góc đều nhau đi từ trung-tầm vồng 

Thẩi-cực ra. 

Hồ bly mấu ờ trước cung-điện. (Sen ho bầy miu cho đến 

bầy giờ vấn là sen có hương thơm đề 'ướp trà, còn sen Ho-tây 

không thơm). 

Bên hứu là Giảng-vũ, đền Ttẩn-vú, miếu Thằnh-hoàng, chùa 

Trấn-Bắc. Bên tả là Ngọc-sơn, Trường-thi, Van-miếu. 

Không phải là tình cờ, không suy-nghĩ mầ có một kiến-trúc 

đố-thị như thế. 

Nhìn vào thế đja-lý của thẵnh Thăng-long thì ta thấy óc sắp 

đặt quy-mố của người xưa, rộng-rãi và sáng-suốt không thl nào 

tường-tượng được. 

Nội-thành đặt đúng trên núi Nùng, sau lưng lằ cắi náo thủy 

Tầy-ho, bên tà là Tam-đảo, bên hữu là Ba-vì. Tay-hồ (bên hữu) 

thuộc âm, bắt đầu bằng chùa Ẹát-mlu chạy vòng tới dẫy núi 

Ninh-bình, Thanh-hóa và ra đến cửa bề Thần-phù. Tay-long (bên 

tả) thuộc dương, bắt đâu bằng cừa ÔTam-phụ (saú đồi lầ Yên- 

phụ) đề chạy tới dãy núi Yên-tử, Đông-triều và Hương-hải (tức là 

Hòn-gay bầy giòr). Thẳng mặt chính Nam Ịà Ho Bầy-mẫu, đăm sen. 

cưa Ỡ Kim-liên, di suốt hồ Linh-đường tới hồ chùa Bầu Hà-Nam 

mới là hết thể địa-lý của Minh-đường. Tay - long dài thì tay-hồ 
ngắn; Theo sách địa-lý, đó ià đất hien-lương ; long - hồ lương- 

nhượng . (nghía là vợ chồng hòa-thuận, anh em nhường-nhjn 

nhau) (I) không kình chống nhau, không ganh-dua nhau cho đến 

loạn ^ia-cương mà dặt sang thể quổc-gia thì là anh em trong nhà 

biết kính trên nhường dưóú. 

Trong Nội-thành, cung-điện sắp dặt theo đúng tám hướng : 

(I) Nhớ lại ngụ-ý câu chuyện TỢ chõng Lạc-Long-Quẩn chia con. 
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kiền, khẳm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Ay lằ cái thế dứ tứ' 

thời hợp kỹ tự (cùng bốn mùa giao-hựp mà sắp-đặt trật-tự) ; dứ 
quý-thăn hợp kỳ linh (cùng quỳ-thần giao hợp mà thiêng-liềng), 

Chấn vào Đoài (nghĩa ỉà Đông và Tầy) là dứ nhật-nguyệt hợp 

/kỳ minh (cùng với mặt trời vằ mặt trăng hòa-hợp mà cùng sáng). 

Khôn và Kiền (Tây-Nam và Tây-Bắc) là dữ thiên-dịa hợp kỳ 
-dức (cùng với Trừi-Đất hợp cái đức của mình). 

Mơi hướng có một ý-nghĩa và ơ mỗi hướng lại có mệt sự 
xầy-dựng theo ý-nghĩa ấy. 

Kiền (ử Tầy-Bẳc) dĩ quân chi (chủ vào việc quần) phải cứng 

rắn, cưong-quyết tíiì có Giẫng-vú-đường, có chùa Trấn-Bắc, chùa 

Trẩn-vũ, có miếu Thành-hoàng, làng Hứu-tiệp (có tin thắng, trận 

thì về bắo). 

Đối với Kiền là Tốn (ử Đông-Nam). Tốn dĩ thuận chi (chủ 
vào việc thuận hảo) phải mềm-dẻo, thỉ có Vấa-miếu, Trường thi, 

Quốc-tử-giẩm, làng Vấn-chưưng, chùa Long-hoa. 

Khảm (ử chính Bắc) dĩ hám chỉ, chủ dùng mưu mẹo dề thắng 

dịch (địch ờ phưo-ng Bắc) thì có náo-thủy Tây-hồ. 

Đối vớị Khẳm là Ly (ừ chính Nam) Ly dĩ lệ chi, chủ sự 
sáng-sũa đẹp-đé thỉ có o Kim-liên, làng Kim-liên (bông sen vàng 

rực-rớ). 

Khôn (ỏ* Tấỵ-Nam) dĩ tái chi, chủ lẩy sự chịu dựng, kỉên- 

nhln đề thù thắng thì có làng Thịnh-Hào. 

Đối với Khôn là Cấn (ừ Đông-Bắc) Cấn dí chỉ chi là việc 

nên ngưng thì phải ngưng lại ngay chứ tham, thì có làng Nhật- 

tẳn, Quẳng-bá. 

Đoài (chính Tầy) dĩ duyệt chi, lấy mềm - dẻo làm cho bằng 

lòng và chịu theo, thỉ có chùạ Nhẵt trụ (bông sen trong đạo Phật). 

Đối với Đoài lằ Chấn (Chính Đòng). Chấn dĩ cồ chi lo việc 

co-dộng thì-có chùa Thạch-cồ (cái trống bằng đá). 
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Bằy giờ ta cỗ quyền cho rằng sự sắp-đặt theo què cú và theo 

sự ao-ước như thế, không chắc gi đá có kết-quẳ thực-tiễn vì đó 

ch! là mệt sự ao-ước truyền-bá cái ■ đạo cỗa Trừi-Đất. 

Nhưng con mắt thống-quan .của một người kiển-trúc-sư lấy lý 

đạo làm nguyên-tắc xây - dựng dã nhìn bao-quát tìưực đến thế thỉ 
dầu sạo ta cúng phải nhận công việc của người là một sáng-tẩc-phầm 

vĩ-đại. 

Theo sự chép thì kinh-đô Thấng-Long đá rập lại theo mấu 

của thành Trường-An dời Đinh. Nhà Đinh dứt nghiệp nấm 980, 

mà thành Thãng-Long xầy dựng nên nấm 1010, cách nhau 30 

năm thỉ hẳn là hai kiến-trúc-sư chỉ là một. 

(Theo ý chúng tôi trước việc thay đồi địa-điầm kinh-độ của 

Lý Thái-iồ thì ta cổ thề coi Trường-An đời Đinh và Tien-Lê 

là klnh-đô chiCn-lược b&i vừa thoát khỏi vòng lệ-thuộc cùa Bẵc- 

phưcmg, dân ta vấn còn phải e-dè cuộc tát chiếm thuộc-địa cùa 

Trung-quSc nhưng đến thài nhà Lý mờỉ nước ta đã đủ sức 

mạnh, tiến ra vầng đong-băng như vậy Thẵng-Long là một 
kịnh-đô chánh - trị hoặc cỗ nhiêu tính-cách chính-trỊ hơn là 

quẩn - sự}. 

Quan-niệm của kỉển-trúc-sơ Ịà thề nào ? 

Ta -cổ thề quả - quyết không sự lầm lấn, là Thái-cực-đS 

vậy song*: 

« Thái-cạc động mà sinh ra dương (nhớ đến sông Nhị-Hà) 

« động cùng cực thì tính, tính thì sinh ta ầm '(nhớ đến Hồ 
« Lãng-bạc) nhưng tĩnh cùng cực lợt động. 

« Một động, một tính làm nên gSc. rế lẫn nhau ; phân ẩm, 

* phấn dương, hai nghi, lập vậy. Dương biến, ẩm hợp mà sinh 

* ra thảy, hòa, mộc, Ặim, thb. Năm khí ãy thuận-bõ bổn mua vận- 

« hành. Hợp ngú-hành lại là lương - nghi ; hợp ẩm - dương lại 

* là Thái-cực. Thái-cực võn vô-cực. Ngú-hành sinh' ra mễi khi 

« cổ một tính riêng. Cái « không giả » của vô-cạc, phần không 
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« tọp của lưứng-nghi oà ngũ-hành diệu-hợp mà ngưng tạ, k.ien 

« đạo thành trai, khôn đạo thành gái. Hai khí ầm-dương giao- 

« cảm, hóa - sinh muôn oật, sinh sinh mà biến-hóa oố~cùng (ì). 

Cái lý huyền-diệu, uyên-thẳm là căn-bản của vạn-vật ẵy được 

dùng làm cái lý cho sự xây-dựng kinh'đô mói của một nước. 

Dụng-ý chính là muốn nói Thánh-nhần lấy đạo quân-tử mà 

trị nước. 

« Thánh-nhẫn cùng trời đất hợp-ầức, cùng mặt trời oà mặt 

« trăng hợp-sáng, chng o&i bốn mùa hợp sự tuần-tự, cùng oới 

'« quỉ-thần hợp điều cál-hung. 

« Quẫn-iử theo đạo ẫy thì cát, Tiều-nhần ngược đạo ấy 

<r thì hung (Ị). 

Cho nên khi thánh-nhấn lầ Lý-Thái-tồ về đến kỉnh-đô mới thì 

rồng hiện xuống nên gọi là Thăng-Long thành (2). 

Đạo trị nước cùa người quần-tử là lấy trung, chính, nhần, 

nghĩa làm trọng, lẩy sự tu-thần làm gốc đề nưcmg theo đạo Trờị 
mà dấn dắt nhần-dần vào con đường ngay. 

Ngữửi quân-từ cứ làm mà khống nói cho nên không cần 

tuyên-bố lý-do mà rồi mọi người đều phải cùng thông-càm với ý-nghĩa 

ẩy vậy. 

Ta cỗ thl cho rằng đây là một cách chơi chữ của người xưa. 

Dầu người kĩến-trúc-sư có tin-tường chắc-chắn rằng xầy-dựng 

kinh-dô theo qui-mô ấy thì tan-tại lầu - dài di nứa, nhầ Lý cũng 
chi trị-vl được 21 5 năm. 

Song sự chơi chứ ấy dã chứng tồ rằng tẩc-giẳ đá thông' 

hiều triết-học của tam-giáo Nho, Phật, Láo đến ttiệt-đề và dá cụ-thề- 

hốa cùng ẩp-dụng được triết-học ấy vào cuộc sổng. Tác>gỉẳ đá 

(ĩ) Trích trong Tóng Nho cùa Bửu Càm. 

(2) Lời tương truyền rông hiện xuóng có thè cho là không đưng. Đô chi 

lỉ roôt cách đề tuyên-truyền cho uy-tin của nhà rụa- 
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muốn dùng nhứng kiến-trúc vật-chẩt nhắc nhà nhà cầm-quyền và 

quyết-định tất cả hành-động của vua quan từ trong tiềm-thức. 

Tác-gỉà đá là một trong những nhân-vật mà ta có quyền 

mệnh-danh là Việt-Nho dề phẫn-biệt với những Tống-Nho thời ấy. 

Xét về học-thuật Trung-quõc, -chưa thời nào Nho-học được 
thịnh như thời Tống. Có hàng trăm học-giả xuẩt-hiện, có hoạt-tự- 

bản đề in sách, cổ nhứng bộ sách mà vua ra lệnh cho tu-soạn dăy 

tới 1000 quyền, có những tàng-thư-tịch chứa tới 80.000 quyền, 

có những thư-viện nhiều không kề xiết, và có những học-hiệu 
lập ra ờ khắp các nơi. 

Nhưng từ đời Hán, lối học từ-chưomg đã manh-nha ; qua 

đòi Tấn, đời Nam-Bắc-Triều, đời Đường, sự tăm-chưomg, trích- 

cú cùa các nho-gia đã thành phưong-pháp thông-thưồng nhất dề 
giàng-luận kinh-nghĩa hay lầm văn-chưcmg và nhân dãy leo lên 
những dài danh-vọng. 

Các Tống-Nho (có những tay cự-phách^ bất-quá chỉ là những 
con nhà giầu dưực thừa-hường một di-sàn văn-hóa phú-túc của 

cha ống đề mờ-mang thêm những thửa ruộng đá khai-phá sẵn. Họ 
tuy có phẳi chịu sống trong những cảnh Ịộn-xộn xá-hội, khi thay đồi 

các triều-dại, song họ lại dã có những thời-kỳ yên-on thực là dài (cổ 
khi tộ-i ba trăm năm), đl chôn hết vào dĩ-váng những kỷ-niệm đau- 

thưo-ng của cảnh loạn-ly khi có sự thay ngôi đồi chủ. 

Cuộc sống cùa họ, tương-đối, có thề nói lầ lúc nào cúng 

bình-yên vô-sự dề dùi-mài kinh-sừ. 

Nếu thời Tống, không có Chu-Hối-Am rdt Đọi-học, Trung 

Dung, Luận-ngứ. Mợnh-từ dề họp thành Tứ-thư, không cỏ Chu- 
Liêm-khê viết Thái-cạc~đồ thuyết và Thông-thư không có Thiệu- 

khang-Tiết viết Tiền-ihièn quái-iồ, không có Trình-Minh-Đạo viết- 
Địch-Tính-thư và Thức-nhẩn-thiên, không có Trình-Y-Xuyên viết 

Dịch-truyện không có Thưo-ng-Hoành-Cừ viết Tầy-Minh và Chính- 

mông (là những công-trỉnh bất-hủ), thl cái xã-hội con nhà giầu ấy 
của Trung-Hoa, còn có gì nữa dầu đề mà dáng kề ? Mà Ở thời 

Tống, họ dá có, thỉ bất-quá cúng chỉ là một việc thường vậy mà 

thôị. 
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Tiái lại, xã-hội Việt-Nam, đến thời Lý mó'i có 70 năm 

cách khỏi cái ách đô-hộ suốt một ngàn nãm của Trung-quốc. Mà 
trong 70 năm ấy trải qua Ngô, Đinh, Lê, đã có 12 nấm loạn về 
Thập-nhị Sứ-quân, đá có 3 lần thay ngôi đồi chủ, đá có trận đánh 

quân Tổng ờ Chi-Lăng của Lê-Hoàn, với một sự $ợ-hãj là ách 
đô-hộ lại có thề tròng vào cồ. Ta thấy ró xá-hội của ta dã đau- 

thương đến thế nào. 

Các Việt-Nho thời Lý, lầ một lũ con nhà nghèo, vùa côi cút 

vừa có bao nhiêu di-sẫn văn-hóa thì bị người đô-hộ cướp bứt đi rồi, 

lại vừa phải sống trong cảnh loạn-ly và trong cành sự bị đô-hộ một 
lần nữa. 

Như thế, tinh-thăn của Việt-Nho đã phải căng - thẳng hom 
tinh-thần của Tống-Nho gấp bội. 

Một định-ỉuật lịch-sử đá cho ta thấy ró : « Khi một 
dần-tậc yếu hơn dần-tộc khác oễ vó-lực, thì tinh - than lạt 
phải Vươn ỉêri hết sức cao hơn đề vượt ầỊch-thù ». 

Giá-trị văn-hóa ờ thời Lý vì vậy trong quan-niệm kiến- 

trúc kinh-dô Thăng-Long, là một giá-trị đã hểt sức quí ờ tự 
thằn của nó. 

Giá-trị thuộc nội-dung quan-niệm, thỉ lại là một giá - trị 
không thề chối - cái được. 

Ta nhó1 ró rằng quan-niệm Hình-nhi-thượng về Thái-cực đá 
chỉ phát-sinh dồi-dào và uần-súc trọng tâm-hồn những dân-tộc sống 

trong nền văn-minh nông-nghiệp. Tõng-Nho của Trung-Hoa đã chịu 

ảnh-hưởng nhiều của văn-hóa du-mục. Quan-niệm Hình-nhi-thượcg 
của họ, tuy có dồi-dào (vì là con nhà giầu) cúng chỉ doi-đào ở bề 
ngoài, trong sự chưng-dìận thuộc về hlnh-thức mà tuyệt-nhiên thiếu 

hằn phần hàm-súc, tế-nhị ở nội-dung. 

Ta có thề lấy bản đồ Thái-cực của thành Thẵng-Long 

vừa đẹp vừa đầy dủ, vừa giẫn-dị lại vừa kín đáo, (là nhứng 

đặcstính của một sấng-chế vĩ-đại) dl so vứi mọt bản-dồ khác 

trên giấy tờ, cúng về Thái-cực của Chu-Đôn- Di (1017 1073) 

thời Tống. Bản đồ ấy như sau đây : 
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So sánh hai bản - đo cùng vào một thời và cùng về 
một đề-tài thì ta nhận thấy rất ró nội - dung quan - niệm 

của Việt-nho và của Tống-nho đá khác nhau và đẵ hom kém 

nhau ở dâu. Hình nhir ta không cần phải dài lời đề biện- 

bạch . thêm về diêm Việt - nho không chịu ảnh - hưởng của 

Tổng-nho vậy. 

o 0 o 

Nhìn qua bản-đồ kiến-trúc thành Thăng-Long và sau khi 

hiều ró nội-dung giá-trị của nó như trên, tất người ta phải 

muốn biết ai là nhà kiến-trúc-sư đáng kính ấy...» 

(Cúng nên nhắc thêm rằng việc xây-dựng kinh-đô Thăng" 

Long đau thế-kỷ thứ 11 đá đánh dấu thời dân Việt ta đắ 
vượt mạnh ra ngoài ánh-sáng dề mò* mày mở mặt với thiêà- 

hạ sau một ngàn năm chìm đắm trong ngục-tù u - tối của 

dế « quốc.) 
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